ỦY BAN NHÂN DÂN
QUẬN BẮC TỪ LIÊM

Số:

/GM-ƯBND

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Bắc Từ Liêm, ngày/ỊỊtháng£ năm 2018

GIẤY MỜI
Hội nghị sơ kết công tác quản lý nhóm trẻ, lớp mẫu giáo độc lập tư thục;
Trung tâm học tập cộng đồng; Cơ sở giáo dục ngoài nhà trường
trên địa bàn quận năm 2018

Kính gửi:

UBND quận Bắc Từ Liêm trân trọng kính mời đồng chí tới dự Hội nghị sơ
kết công tác quản lý nhóm trẻ, lớp mẫu giáo độc lập tư thục; Trung tâm học tập
cộng đồng; Cơ sở giáo dục ngoài nhà trường trên địa bàn quận năm 2018.
1. Thành phần dự:
- Đại biểu Sở GD&ĐT: Lãnh đạo phòng Giáo dục thường xuyên; phòng
Chính trị tư tưởng; phòng Giáo dục mầm non;
- Lãnh đạo UBND Quận: Đồng chí Lưu Ngọc Hà - Phó Chủ tịch UBND Quận
- Chủ trì Hội nghị;
- Đại diện lãnh đạo các phòng, ngành: Quản lý Đô thị; Nội vụ; Lao động
Thương binh và xã hội; Tài Nguyên Môi trường; Giáo dục và Đào tạo; Y tế Quận;
Trung tâm Y tế; Công an Quận; Cảnh sát phòng cháy và chữa cháy số 3.
- Đại biểu phường: Đại diện lãnh đạo UBND phường, đồng chí cán bộ
văn hóa;
- Đại biểu trường học: Đồng chí Hiệu trưởng các Trường Mầm non công lập,
Tiểu học, THCS.
2. Thời gian: 8 giờ 00 phút ngày 21 tháng 6 năm 2018 (Thứ Năm).
3. Địa điểm: Phòng họp số 5- UBND Quận Bắc Từ Liêm.
Tòa nhà CT6A - Khu Đô thị Kiều Mai, phường Phúc Diễn, quận Bắc Từ
Liêm, thành phố Hà Nội.
Trân trọng kính mời đồng chí dự họp đầy đủ đế hội nghị đạt kết quả!
Nơi nhận:
- Như trên;
- Đ/c Đỗ Mạnh Tuấn- Chủ tịch UBND Quận; (để b/c)
- Lưu: VT.

CHƯƠNG TRÌNH

Hội nghị
Sơ kết công tác quản lý nhóm trẻ, lớp mẫu giáo độc lập tư thục; Trung tâm
học tập cộng đồng; Cơ sở giáo dục ngoài nhà trường
trên địa bàn quận năm 2018
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Nội dung
Thưc
• hiên
- Tuyên bô lý do, giới thiệu đại biêu. Đ/c Lê Thị Thu Hương Thông qua chương trình Hội nghị.
Trưởng phòng
- Báo cáo sơ kết công tác quản lý các nhóm Đ/c Nguyễn Thị Hương trẻ, lóp mẫu giáo độc lập tư thục trên địa Phó Trưởng phòng
bàn quận Bắc Từ Liêm;
- Báo cáo trung tâm học tập cộng đồng
- Báo cáo sơ kêt công tác quản lý cơ sơ Đ/c Nguyên Hữu Hảigiáo dục ngoài nhà trường.
Phó Trưởng phòng
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Trả lời ý kiên

Các phường, trường
Công tác quản lý nhóm
lớp: Phường c ổ Nhuế 1,
phường Xuân Tảo.
Công tác quản lý các cơ sở
giáo dục ngoài nhà trường:
Phường Minh Khai.
Trung tâm học tập cộng
đồng: Phường Phú Diễn.
Đ/c Lê Thị Thu HươngTrưởng phòng
Đ/c Lưu Ngọc Hà - Phó
Chủ tịch UBND Quận

