
ỦY BAN NHÂN DÂN                  CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

  HUYỆN ĐÌNH LẬP                                       Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 

  Số: 113/GM-UBND                           Đình Lập, ngày 03 tháng 8 năm 2018 

 
                                         

GIẤY MỜI 

Dự Hội nghị Tổng kết năm học 2017 - 2018, triển khai nhiệm vụ 

năm học 2018 - 2019 và tuyên dương, khen thưởng 

giáo viên, học sinh có thành tích cao 

 
Để đánh giá những kết quả đạt được của Ngành Giáo dục và Đào tạo 

huyện, kịp thời biểu dương, khen thưởng các tập thể, cá nhân đạt thành tích xuất 

sắc trong năm học 2017- 2018, UBND huyện Đình Lập tổ chức Hội nghị Tổng 

kết năm học 2017 - 2018, triển khai nhiệm vụ năm học 2018 - 2019 và tuyên 

dương, khen thưởng giáo viên, học sinh có thành tích cao, cụ thể như sau: 

1. Thành phần 

       - Đại diện lãnh đạo Sở Giáo dục và Đào tạo; 

 - Thường trực Huyện ủy; 

 - Thường trực HĐND huyện; 

- Lãnh đạo Ủy ban Mặt trận Tổ quốc huyện; 

 - Lãnh đạo UBND huyện; 

 - Lãnh đạo các đoàn thể: Liên đoàn Lao động, Huyện đoàn, Hội Liên hiệp 

phụ nữ, Hội Chữ thập đỏ, Hội Cựu giáo chức, Hội Khuyến học huyện; 

 - Lãnh đạo Văn phòng, các Ban Đảng Huyện ủy;  

 - Lãnh đạo Văn phòng HĐND và UBND huyện, Thanh tra huyện; các 

Phòng: Văn hóa và Thông tin, Kinh tế và Hạ tầng, Nội vụ, Tài chính - Kế hoạch, 

Tài nguyên và Môi trường và Lao động, Thương binh, Xã hội - Dân tộc; 

 - Lãnh đạo các đơn vị: Trung tâm Văn hóa, Thể thao và Truyền thông, Ban 

Quản lý dự án đầu tư xây dựng huyện, Trung tâm Giáo dục nghề nghiệp - Giáo 

dục thường xuyên, Công an huyện, Ban Chỉ huy quân sự huyện, Đồn Biên phòng 

Chi Lăng, Đồn Biên phòng Bắc Xa, Bảo hiểm xã hội, Kho bạc Nhà nước, Phòng 

Giao dịch Ngân hàng Chính sách xã hội, Chi cục Thuế, Trường THPT huyện; 

 - Lãnh đạo UBND các xã, thị trấn; 

 - Công chức, viên chức, nhân viên Phòng Giáo dục và Đào tạo (đề nghị 

Phòng Giáo dục và Đào tạo mời); 

 - Lãnh đạo các trường Mầm non, Tiểu học, THCS trên địa bàn đề nghị 

Phòng Giáo dục và Đào tạo mời). 

   2. Thời gian: Từ 08 giờ 00 phút ngày 14/8/2018. 

(Có giấy mời riêng) 



3. Địa điểm: Tại Hội trường Ủy ban nhân dân huyện Đình Lập.   

UBND huyện Đình Lập trân trọng kính mời./. 

 

 TL. CHỦ TỊCH 

Nơi nhận:                                                                        CHÁNH VĂN PHÒNG 
- Như thành phần;                                                                                        

- Lưu: VT. 

                                                                                                                 

 

 

 

 

                                                                                                          Ninh Thu Giang 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ỦY BAN NHÂN DÂN                  CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

  HUYỆN ĐÌNH LẬP                                       Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 

  Số:        /GM-UBND                           Đình Lập, ngày      tháng 8 năm 2018 

 

                                         

GIẤY MỜI 

Dự Hội nghị Tổng kết năm học 2017 - 2018, triển khai nhiệm vụ 

năm học 2018 - 2019 và tuyên dương, khen thưởng 

giáo viên, học sinh có thành tích cao 

 
Kính gửi:…………………………………………………… 

 

Để đánh giá những kết quả đạt được của Ngành Giáo dục và Đào tạo 

huyện, kịp thời biểu dương, khen thưởng các tập thể, cá nhân đạt thành tích xuất 

sắc trong năm học 2017- 2018, UBND huyện Đình Lập tổ chức Hội nghị Tổng 

kết năm học 2017 - 2018, triển khai nhiệm vụ năm học 2018 - 2019 và tuyên 

dương, khen thưởng giáo viên, học sinh có thành tích cao, cụ thể như sau: 

1. Thời gian: Từ 08 giờ 00 phút ngày 14/8/2018. 

2. Địa điểm: Tại Hội trường Ủy ban nhân dân huyện Đình Lập.   

UBND huyện Đình Lập trân trọng kính mời./.  

 

 KT. CHỦ TỊCH 

Nơi nhận:                                                                               PHÓ CHỦ TỊCH 
- Như kính gửi;                                                                                        

- Lưu: VT. 

                                                                                                                 

 

 

 

 

 

                                                                                                              Vi Văn Đông 
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