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GIẤY MỜI 

Họp xét điều động, luân chuyển giáo viên, nhân viên năm học 2018 - 2019 

 và thông qua danh sách quy hoạch cán bộ quản lý các đơn vị trường học 
 

 UBND huyện Đình Lập tổ chức họp xét điều động, luân chuyển giáo viên, 

nhân viên năm học 2018 - 2019 và thông qua danh sách quy hoạch cán bộ quản lý 

các đơn vị trường học cụ thể như sau:  

  1. Thành phần 

  - Chủ tịch UBND huyện và Phó Chủ tịch UBND huyện phụ trách lĩnh vực 

Văn hóa  - Xã hội. 

 - Lãnh đạo Văn phòng HĐND và UBND huyện; 

 - Lãnh đạo các Phòng: Tài chính - Kế hoạch, Nội vụ, Giáo dục và Đào tạo; 

 - Chuyên viên theo dõi lĩnh vực công chức, viên chức Phòng Nội vụ;  

 - Chuyên viên phụ trách công tác tổ chức cán bộ Phòng Giáo dục và Đào tạo. 

 2. Nội dung  

 - Xét duyệt danh sách điều động, luân chuyển giáo viên, nhân viên năm học 

2018 - 2019; 

 - Xem xét nhân sự Trường Tiểu học và Trung học cơ sở xã Cường Lợi; 

 - Xem xét nhân sự điều động bổ nhiệm, bổ nhiệm lại công chức lãnh đạo, 

viên chức quản lý trường học; 

- Thông qua danh sách quy hoạch cán bộ quản lý các đơn vị trường học giai 

đoạn 2016 - 2020 và giai đoạn 2020 - 2025. 

  3. Thời gian: Từ 07 giờ 30 ngày 06 tháng 7 năm 2018. 

  4. Địa điểm: Tại Phòng họp tầng 2 Phòng Tài chính - Kế hoạch.  

 Nhận được giấy này, đề nghị các đồng chí sắp xếp công việc đến dự họp 

đúng thời gian, địa điểm trên./. 
 

 
Nơi nhận: 
- Như thành phần; 

- Lưu: VT. 
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