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HĐ SÁNG KIẾN CẤP CƠ SỞ 
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GIẤY MỜI 

Họp thông báo kết quả rà soát, chấm điểm và xếp loại sáng kiến cấp cơ sở 

ngành giáo dục và đào tạo năm học 2017 - 2018 

   

   Hội đồng sáng kiến cấp cơ sở ngành giáo dục và đào tạo năm học 2017 -

2018 tổ chức họp thông báo kết quả rà soát , chấm điểm và xếp loại sáng kiến 

ngành giáo dục và đào tạo năm học 2017 - 2018, cụ thể như sau: 

 1. Thành phần: Chủ tịch, Phó Chủ tịch, các Thành viên và  Thư ký Hội 

đồng sáng kiến cấp cơ sở ngành giáo dục và đào tạo năm học 2017 - 2018 (Theo 

Quyết định số 1309/QĐ-UBND ngày 28/5/2018 của Chủ tịch UBND huyện). 

2. Thời gian: Từ 14 giờ 00 phút ngày 29 tháng 6 năm 2018. 

3. Địa điểm: Tại Hội trường tầng 3, Phòng Tài chính - Kế hoạch. 

4. Tổ chức thực hiện 

- Thư ký Hội đồng có trách nhiệm tổng hợp kết quả rà soát, chấm điểm sáng 

kiến ngành giáo dục và đào tạo năm học 2017 - 2018; tập hợp tài liệu có liên 

quan, sao in cho các thành viên Hội đồng. 

- Các thành viên Hội đồng (được phân công là tổ trưởng tổ chấm điểm ) có 

trách nhiệm làm rõ kết quả rà soát, chấm điểm các sáng kiến được phân công thực 

hiện trước Hội đồng. 

Nhận được giấy mời, đề nghị các đồng chí đến dự họp đúng thời gian và 

địa điểm trên./. 
 

 

Nơi nhận: 
- Như thành phần; 

- CT, các PCT UBND huyện; 

- VP HĐND và UBND huyện; 

- Lưu: VT. 

CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG 

 

 

 

 

 

PHÓ CHỦ TỊCH UBND HUYỆN 

Vi Văn Đông 

 

 


