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GIẤY MỜI
Dự Lễ tuyên dương học sinh giỏi năm học 2018-2019

Thực hiện Chương trình công tác tháng 5/2019, Uỷ ban nhân dân huyện tổ
chức Lễ tuyên dương, khen thưởng các tập thể, cán bộ, giáo viên, học sinh đạt
thành tích xuất sắc trong phong trào thi đua dạy tốt - học tốt năm học 2018 2019,.
Thành phần, trân trọng kính mời:
* Ở tỉnh:
- Đại diện Ban Giám đốc, Công đoàn ngành; Đại diện Văn phòng và các
phòng Giáo dục phổ thông, Giáo dục Mầm non thuộc Sở Giáo dục & Đào tạo.
- Phóng viên Báo Hà Tĩnh thường trú tại huyện Kỳ Anh.
* Ở huyện:
- Đại diện Thường trực Huyện ủy, Thường trực HĐND huyện;
- Đồng chí Chủ tịch và Phó Chủ tịch UBND huyện phụ trách Văn Xã;
- Chủ tịch Ủy ban MTTQ huyện;
- Đại diện Lãnh đạo: Ban Tuyên giáo - Dân vận, Văn phòng Huyện ủy;
- Chủ tịch Liên đoàn Lao động huyện, Bí thư Huyện đoàn;
- Đại diện Lãnh đạo các phòng: Nội vụ, Văn phòng HĐND - UBND huyện,
Văn hóa - Thông tin;
- Thường trực Hội Khuyến học - Cựu Giáo chức huyện;
- Lãnh đạo và chuyên viên phòng Giáo dục & Đào tạo;
- Trung tâm Văn hóa - Truyền thông huyện cử phóng viên dự và đưa tin.
* Ở xã: Đại diện Lãnh đạo UBND các xã;
* Ở các trường học trên địa bàn huyện:
- Hiệu trưởng các trường Trung học phổ thông;
- Hiệu trưởng các trường Mầm non, Tiểu học, Trung học cơ sở, Tiểu học và
Trung học cơ sở;
- Các tập thể, cá nhân đạt thành tích xuất sắc trong năm học 2018 - 2019 (có
danh sách kèm theo).
Thời gian: 01 buổi, bắt đàu từ 07h30', ngày 24/5/2019 (Sáng Thứ Sáu).
Địa điểm: Tại Nhà văn hóa xã Kỳ Đồng.
Phân công nhiệm vụ:
- Giao phòng Giáo dục và Đào tạo chuẩn bị nội dung, chương trình và các
điều kiện phục vụ buổi Lễ; thông báo các trường tin mời các đại biểu của trường
tham dự buổi Lễ đầy đủ;

- UBND xã Kỳ Đồng phối hợp với phòng Giáo dục - Đào tạo, Văn phòng
HĐND - UBND huyện chuẩn bị hội trường, loa máy và các điều kiện phục vụ;
- Hiệu trưởng các trường tin mời các đại biểu, cá nhân tiêu biểu của trường
được khen thưởng (đến trước 15 phút để ổn định tổ chức), bố trí phương tiện đi lại
đảm bảo an toàn.
Quy định trang phục:
- Đại biểu: Nam mặc áo sơ mi trắng, Nữ mặc áo dài truyền thống;
- Học sinh: Mặc đồng phục mùa hè của trường, học sinh là Đội viên đeo
khăn quàng đỏ.
Kính mời các đại biểu về dự lễ đầy đủ, đúng thời gian./.
}

Nơi nhận:
- Như thành phần mời;
- Chủ tịch, các PCT UBND huyện (để b/c);
- Lưu: VT;
Gửi VB giấy và điện tử./.
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