TÔNG CUc GIÁO DUC NGHÈ NGHIÆP
HOI DÓNG THI QUÓC GIA 22 NGHÈ DÚc

cONG HOÀ X HOI CHn NGH*A VIT NAM
Doe l-p - Ty do - Hanh phúe

So:266/HÐT-OTCA
thi quôc gia 22 nghê úc

Hà Noi, ngày 24 tháng 02 nm

2022

V/v hop HÙi ông

Kinh güi: Các thành viên HÙi ông thi quóc gia 22 nghè Dérc
HÙi dông thi quôc gia 22 nghê ue

tó chéc cuÙc hÍp toàn thÃ thành viên

Hoi ông vói các nÙi dung sau:
1. Thoi gian: Bät dâu lúc 9 gio, ngày 25/02/2022
2. Dja diêm: Hop trre tuyên, Ban tô chéc cuÙc hop së gëi duong link

phòng hop tói các thành viên truóc khi cuÙc hÍp dien ra.
3. Thành phân:

Chù tri: Ong Ph¡m Vk Quóc Bình - Phó Tông cuc truong Tông cuc Giáo
duc nghê nghiÇp, Chç tËch HÙi ông thi quôc gia 22 nghê úc;
-

Các thành viên

HÙi ông thi quóc gia 22 nghê

Déc.

4. Noi dung
-

Thông tin vê dot t-p huân giám thË vëa qua và các nhiÇm vå mà hÙi ông

ä thông nhât;
viÇc cça Vn phòng HÙi dông thi quôc gia 22
thi
các
nghê
công
nghe Drc trong thÝi gian tói dê phåc vu cho các ky thi theo quy dËnh cça úc;

Thao lu-n, thông nhât vê xây dåmg ê

thi môn Kinh tê hÍc, Giáo dåc

chính tri;
Ra quyêt dËnh ánh giá kêt quå thi và trao giäi thuong cho thí sinh ¡t
quà cao nhât cça các nhóm nghe.

HÙi ông
tham

thi quôc gia 22 nghê úc

kêt

trân trong kính moi các thành viên

du hop dúng thành phân và thÝi gian./.y

Noi nh-n:
G-THUCM

- Nhu trên;

CHU
TICH
BINH

- Tông cyc truong (dê b/c);

Công ty AIC (dê phôi hop);
Lru: VT, DTCQ.

CUcPHO'TON

cyc TrUONG

TONG CUC GIÁO DrC NGHÈ NGHIP
Pham Vü Quôc Binh

Ghi chú:
Moi thông tin xin liên hÇ óng Nguy n

Vi¿t Vinh - tro lý HÙi ông

thi quÑs gia 22 ngh

ic,

dien thogi 0988356323

