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GIẤY MỜI 

Họp Hội đồng đánh giá sáng kiến năm học 2018 - 2019 

   

   Hội đồng đánh giá sáng kiến năm hoc̣ 2018 -2019 tổ chức hop̣  đánh giá 

kết quả rà soát, chấm điểm sáng kiến ngành Giáo dục và Đào tạo năm  2018 - 

2019, cụ thể như sau: 

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

đồng đánh giá sáng kiến năm hoc̣ 2018 - 2019 (Theo Quyết định số 1088/QĐ-

UBND ngày 10/5/2019 của Chủ tịch UBND huyện Đình Lập). 

2. Thời gian: Từ 8 giờ 00 phút ngày 03/7/2019. 

3. Địa điểm: Tại Phòng họp tầng 2, phòng Tài chính - Kế hoạch huyện. 

4. Phân công nhiệm vụ:  

- Phòng Nội vụ: Có trách nhiệm chuẩn bị hồ sơ, tài liệu, phiếu chấm điểm 

phục vụ cuộc họp. 

- Các thành viên Hội đồng đánh giá sáng kiến năm học 2018 – 2019, căn 

cứ số lượng sáng kiến được phân công đánh giá, chấm điểm (theo Công văn số 

643/HĐĐGSK-NV ngày 20/6/2019 của Hội đồng đánh giá sáng kiến về việc 

thẩm định, chấm điểm sáng kiến ngành Giáo dục và Đào tạo năm học 2018 -

2019), có kết luận cụ thể nội dung đánh giá từng sáng kiến làm cơ sở để thảo 

luận tại cuộc họp thông báo kết quả chấm điểm sáng kiến để các thành viên 

trong Hội đồng sáng kiến cùng xem xét, đánh giá, chấm điểm cho từng sáng 

kiến theo quy định. 

Hội đồng đánh giá sáng kiến năm học 2018 – 2019 trân trọng kính mời./. 
 

 

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 
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