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GIẤY MỜI 
 

UBND huyện mời dự Hội nghị với thành phần, nội dung, thời gian và địa 

điểm như sau: 

1. Thành phần:  

a) Cấp huyện: 

- Đồng chí Ngô Tấn Lực - Phó Chủ tịch UBND huyện, Chủ trì; 

- Lãnh đạo Ban Tuyên giáo Huyện ủy; 

- Lãnh đạo và các chuyên viên (phụ trách mảng Giáo dục) Phòng Văn xã; 

- Đại diện lãnh đạo các cơ quan: Văn phòng Cấp ủy - Chính quyền, Hội Phụ 

nữ, Huyện đoàn, Hội Khuyến học. 

b) Trường học: 

- Ban Giám hiệu các trường học trên địa bàn huyện (nhờ Hiệu trưởng các 

trường thông báo mời giúp);  

- Tập thể giáo viên trường THCS Long Hải và trường Tiểu học Long Hải 

(nhờ Hiệu trưởng nhà trường thông báo mời giúp); 

- Tổng phụ trách đội, Tổ trưởng (hoặc phó) các tổ chuyên môn, giáo viên bộ 

môn Giáo dục công dân trường THCS Tam Thanh và trường THCS Ngũ Phụng 

(nhờ Hiệu trưởng nhà trường thông báo mời giúp); 

c) Các xã: 

- Đại diện lãnh đạo: UBND xã Tam Thanh và UBND xã Ngũ Phụng; 

- Đại diện Thường trực Đảng ủy, HĐND, UBND, UBMTTQVN xã Long 

Hải; 

- Đại diện Hội Phụ nữ, Xã đoàn, Hội Khuyến học xã Long Hải (nhờ Văn 

phòng thống kê UBND các xã mời giúp). 

2. Nội dung: Hội nghị chuyên đề chia sẻ, tìm giải pháp mới ngăn chặn học 

sinh bỏ học. Tập trung các nội dung chủ yếu sau: 

a) Đánh giá kết quả triển khai thực hiện các giải pháp về ngăn chặn tình 

trạng học sinh bỏ học được đề ra trong thời gian qua (liên hệ các giải pháp đề ra 

tại Thông báo Kết luận số 58/TB-UBND, ngày 27/4/2016; Thông báo Kết luận số 

150/TB-UBND, ngày 21/8/2020; Thông báo Kết luận số 125/TB-UBND, ngày 

14/10/2021 của UBND huyện) về: 

+ Mức độ triển khai các giải pháp tại trường? Hiệu quả như thế nào?  

+ Giải pháp nào phù hợp, không phù hợp, không còn phù hợp?... 
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b) Bạn hiểu thế nào về nhận định: Học sinh bỏ học là vấn đề của giáo viên; 

là vấn đề của phụ huynh; chứ không phải vấn đề của học sinh?  

c) Đề xuất giải pháp khả thi nhất để góp phần ngăn chặn vấn đề học sinh bỏ 

học. 

3. Thời gian: Bắt đầu vào lúc 08 giờ 00 phút, ngày 03/12/2022 (thứ 7). 

4. Địa điểm: Hội trường Huyện ủy.   

Ghi chú: Để Hội nghị đạt kết quả tốt, đề nghị: 

- Hiệu trưởng các trường thông tin các nội dung này cho giáo viên biết, 

chuẩn bị đóng góp, hiến kế, chia sẻ. 

- Hiệu trưởng Trường Tiểu học Long Hải và Trường THCS Long Hải chuẩn 

bị bài phát biểu gửi về Phòng Văn xã và UBND huyện chậm nhất vào chiều thứ 6, 

ngày 02/12/2022. 

- Ban giám hiệu các trường còn lại và giáo viên tham dự hội nghị chuẩn bị ý 

kiến để trao đổi, chia sẻ. 

- Quý vị đại biểu chuẩn bị nội dung tham gia phát biểu. 

Đề nghị các đồng chí về dự đúng thời gian và địa điểm quy định./. 
 

 

  Nơi nhận: 
- Như thành phần mời; 

- Lưu: VT, Lộc. 

TL. CHỦ T CH 

KT. CH NH V N PHÒNG 
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