
ỦY BAN NHÂN DÂN 

TỈNH THANH HÓA 

 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

Số:           /UBND-VX 

V/v tổ chức Hội nghị tổng kết 

năm học 2021-2022, triển khai 

nhiệm vụ năm học 2022-2023.  

 

Thanh Hóa, ngày       tháng      năm 2022 

Kính gửi: Sở Giáo dục và Đào tạo. 

 

UBND tỉnh nhận được Tờ trình số 2093/TTr-SGDĐT ngày 10/8/2022 của 

Sở Giáo dục và Đào tạo về vệc tổ chức Hội nghị tổng kết năm học 2021-2022, 

triển khai nhiệm vụ năm học 2022-2023.  

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Đầu Thanh Tùng có ý kiến chỉ đạo như sau 

1. Đồng ý chủ trương tổ chức Hội nghị tổng kết năm học 2021-2022, triển 

khai nhiệm vụ năm học 2022-2023 vào sáng ngày 16/8/2022 (thứ Ba), hình thức 

tổ chức trực tuyến trên hệ thống Hội nghị trực tuyến của ngành Giáo dục theo đề 

nghị của Sở Giáo dục và Đào tạo tại Tờ trình số 2093/TTr-SGDĐT ngày 

10/8/2022.  

2. Giao Sở Giáo dục và Đào tạo chủ trì, phối hợp với các sở, ngành, đơn 

vị có liên quan và các địa phương trên địa bàn tỉnh căn cứ điều kiện tình hình 

thưc tế, chủ động chuẩn bị nội dung và các điều kiện cần thiết để tổ chức Hội 

nghị đảm bảo theo đúng quy định hiện hành.  

Quá trình triển khai thực hiện, yêu cầu tuân thủ đúng chỉ đạo của Chủ tịch 

UBND tỉnh tại Công văn số 17734/UBND-THKH ngày 21/12/2020 về tổ chức 

Hội nghị tổng kết năm 2020, triển khai nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm năm 2021 

và giai đoạn 2021-2025./. 

 
Nơi nhận:    
- Như trên;  

- Chủ tịch UBND tỉnh (để b/c);  
- PCT UBND tỉnh Đầu Thanh Tùng (để b/c);  

- PCVP UBND tỉnh Hoàng Văn Thi;  

- Lưu: VT, VX.  

TL. CHỦ TỊCH 

KT. CHÁNH VĂN PHÒNG 

PHÓ CHÁNH VĂN PHÒNG 

 

Hoàng Văn Thi 
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