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GIẤY MỜI 

Dự Lễ tuyên dương, khen thưởng tập thể, giáo viên 

và học sinh tiêu biểu năm học 2021 - 2022 
 

 

Thực hiện Kế hoạch số 240/KH-UBND, ngày 09 tháng 6 năm 2022 của 

UBND huyện Cao Lộc về việc tổ chức Lễ tuyên dương, khen thưởng tập thể, giáo 

viên và học sinh tiêu biểu năm học 2021 - 2022. UBND huyện Cao Lộc tổ chức Lễ 

tuyên dương, khen thưởng tập thể, giáo viên, nhân viên và học sinh tiêu biểu năm 

học 2021 - 2022 cụ thể như sau: 

1. Thành phần mời 

- Đại diện lãnh đạo Sở Giáo dục và Đào tạo (có giấy mời riêng); 

- Đại diện lãnh đạo Hội Khuyến học tỉnh (có giấy mời riêng); 

- Thường trực Huyện ủy (có giấy mời riêng); 

- Thường trực HĐND huyện (có giấy mời riêng); 

- Lãnh đạo UBND huyện; 

- Lãnh đạo Uỷ ban MTTQVN huyện; 

- Đại diện lãnh đạo các phòng: Phòng Giáo dục Mầm non-Tiểu học, Phòng Giáo 

dục Trung học, Thanh tra và Văn phòng thuộc Sở Giáo dục và Đào tạo; 

- Lãnh đạo các Ban xây dựng Đảng, Văn phòng Huyện ủy, Văn phòng 

HĐND và UBND huyện; lãnh đạo Huyện Đoàn; các phòng: Văn hóa và Thông tin, 

Tài chính - Kế hoạch, Nội vụ, Trung tâm Văn hóa, Thể thao và Truyền thông 

huyện; 

- Đại diện lãnh đạo Hội Khuyến học; Hội Cựu giáo chức huyện; 

- Đại diện lãnh đạo một số cơ quan, doanh nghiệp trên địa bàn (có giấy mời 

riêng); 

- Lãnh đạo, công chức, viên chức trưng tập cơ quan Phòng Giáo dục và Đào 

tạo; 

- Đại diện cán bộ quản lý các trường có cấp MN, TH, THCS, trường 

PTDTNT THCS&THPT huyện, các trường THPT, đại diện Ban Giám đốc Trung 

tâm GDNN-GDTX huyện;  

- Đại diện cán bộ quản lý các tập thể trường được đề nghị tuyên dương, khen thưởng;  

- Cán bộ quản lý, giáo viên, nhân viên, học sinh được đề nghị tuyên dương, 

khen thưởng; học sinh được nhận quà, học bổng. 
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2. Thời gian: Từ 08 giờ 00 phút, ngày 30/6/2022. 

3. Địa điểm: Hội trường Trung tâm Văn hóa, Thể thao và Truyền thông 

huyện Cao Lộc. 

UBND huyện trân trọng kính mời các đại biểu đến dự đúng thời gian, địa 

điểm trên./. 

 

Nơi nhận: 

- Như thành phần mời; 

- CT, các PCT UBND huyện; 

- C, PCVP; 

- Lưu: VT.  

TL. CHỦ TỊCH 

KT.CHÁNH VĂN PHÒNG 

PHÓ CHÁNH VĂN PHÒNG 

 

                 

 
 

Nông Thị Hằng 
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