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GIẤY MỜI  

Dự Hội nghị triển khai thực hiện Nghị định số 116/2020/NĐ-CP                            

về đào tạo giáo viên theo nhu cầu địa phương 
 

 

Thực hiện Công văn số 1576/BGDĐT-GDĐH ngày 22/4/2021 của Bộ 

Giáo dục và Đào tạo về việc tham dự Hội nghị triển khai thực hiện Nghị định số 

116/2020/NĐ-CP về đào tạo giáo viên theo nhu cầu địa phương, UBND tỉnh 

kính mời các đại biểu dự Hội nghị như sau: 

1. Thành phần 

- Đồng chí Dương Xuân Huyên, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh;  

- Đại diện lãnh đạo các Sở, ngành: Giáo dục và Đào tạo, Tài chính, Nội 

vụ, Văn phòng UBND tỉnh. 

2. Nội dung 

Dự Hội nghị triển khai thực hiện Nghị định số 116/2020/NĐ-CP ngày 

25/9/2020 của Chính phủ về đào tạo giáo viên theo nhu cầu địa phương do Bộ 

Giáo dục và Đào tạo tổ chức. 

3. Thời gian, địa điểm 

- Thời gian: 08 giờ 00 phút, ngày 29/4/2021 (thứ Năm). 

- Địa điểm: tại Hội trường Nguyễn Văn Đạo, Tòa nhà Điều hành, Đại học 

Quốc gia Hà Nội, số 144 Xuân Thủy, Quận Cầu Giấy, Hà Nội.    

 4. Tổ chức thực hiện 

- Sở Giáo dục và Đào tạo chủ trì, phối hợp với các cơ quan liên quan 

chuẩn bị tài liệu, số liệu của tỉnh Lạng Sơn; chủ động liên hệ, lấy tài liệu của 

Ban Tổ chức; dự thảo nội dung phát biểu của Lãnh đạo UBND tỉnh, gửi Văn 

phòng UBND tỉnh 02 bộ tài liệu trước ngày 28/4/2021; chuẩn bị các điều kiện 

khác có liên quan để tham dự Hôị nghi.̣  

- Các Sở, ngành: Tài chính, Nội vụ, Văn phòng UBND tỉnh phối hợp với 

Sở Giáo dục và Đào tạo chuẩn bị các nội dung liên quan và bố trí thành phần 

tham dự Hội nghị. 

- Lãnh đạo UBND tỉnh đi xe riêng, có Lãnh đạo Văn phòng UBND tỉnh 

tháp tùng; lãnh đạo Sở Tài chính, Sở Nội vụ đi xe chung do Sở Giáo dục và Đào 

tạo bố trí. Các thành phần dự Hội nghị tập trung tại trụ sở UBND tỉnh để xuất 

phát lúc 5 giờ 30 phút ngày 29/4/2021. 
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(Công văn số 1576/BGDĐT-GDĐH ngày 22/4/2021 của Bộ Giáo dục và 

Đào tạo gửi kèm theo qua VNPT-iOffice). 

UBND kính mời các thành phần dự Hội nghị đúng thời gian, địa điểm trên./. 
 

 

Nơi nhận:  
- Như thành phần mời; 

- Chủ tịch, các Phó Chủ tịch UBND tỉnh;   

- C, PCVP UBND tỉnh, 

 các Phòng CV, TT THCB; 

- Lưu: VT, KGVX(NTH) 

 

TL. CHỦ TỊCH 

KT. CHÁNH VĂN PHÒNG 

PHÓ CHÁNH VĂN PHÒNG 

 

 

 

 

 

 

Nguyễn Văn Hà 
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