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GIẤY MỜI  

Họp Ban Tổ chức, Ban Giám khảo, Tổ thư ký, Tổ giúp việc  

Hội thi "Tìm hiểu kiến thức gia đình" 

  

Thực hiện Kế hoạch số 198/KH-BCĐ, ngày 17/5/2022 của Ban Chỉ đạo công 

tác gia đình huyện Cao Lộc về tổ chức Hội thi "Tìm hiểu kiến thức gia đình”, Ban 

Chỉ đạo công tác gia đình huyện Cao Lộc tổ chức họp để chuẩn bị cho Hội thi 

"Tìm hiểu kiến thức gia đình” như sau: 

1. Thành phần 

- Các thành viên Ban Tổ chức Hội thi theo Quyết định số 1794/QĐ-UBND 

ngày 01/6/2022 của UBND huyện Cao Lộc về việc thành lập Ban Tổ chức Hội thi 

"Tìm hiểu kiến thức gia đình”. 

- Các thành viên Ban Giám khảo, Tổ thư ký Hội thi theo Quyết định số      

1908/QĐ-BTC ngày 10/6/2022 của Ban Tổ chức Hội thi Tìm hiểu kiến thức gia 

đình về việc thành lập Ban Giám khảo, Tổ thư ký Hội thi "Tìm hiểu kiến thức gia 

đình; 

- Các thành viên Tổ giúp việc Hội thi theo Quyết định số 1909/QĐ-BTC 

ngày 10/6/2022 của Ban Tổ chức Hội thi Tìm hiểu kiến thức gia đình về việc thành 

lập Tổ giúp việc Hội thi "Tìm hiểu kiến thức gia đình”. 

2. Thời gian: Từ 9 giờ 30’, ngày 13/6/2022 (Thứ hai)  

3. Địa điểm: Tại phòng họp số 01, trụ sở UBND huyện.  

4. Nội dung: Thống nhất các nội dung chuẩn bị cho Hội thi "Tìm hiểu kiến 

thức gia đình". 

(Giao phòng Văn hóa và Thông tin chuẩn bị các tài liệu liên quan đến nội 

dung họp, báo cáo trưởng BTC về chương trình, nội dung chuẩn bị). 

Ban Chỉ đạo công tác gia đình huyện kính mời các đồng chí đến dự đúng 

thời gian, địa điểm trên./. 

 

Nơi nhận: 
- Như trên; 

- CT, các PCT  UBND huyện; 

- C, PCVP; 

- Lưu: VT. 

TM. BAN TỔ CHỨC 

TRƯỞNG BAN 

 

 

 

 

 

PHÓ CHỦ TỊCH UBND HUYỆN 

Nguyễn Văn Thịnh 
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