UBND HUYỆN CAO LỘC
HỘI ĐỒNG TĐKT
Số: 190

/GM-HĐ
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GIẤY MỜI

Thực hiện Hướng dẫn số 231/HD-SNV ngày 12/11/2021 của Sở Nội vụ;
Hướng dẫn số 12/HD-UBND ngày 01/12/2021 của UBND huyện Cao Lộc
Hướng dẫn tổng kết công tác thi đua, khen thưởng năm 2021;
Hội đồng Thi đua, Khen thưởng huyện tổ chức cuộc họp xét khen thưởng
đối với các tập thể, cá nhân đã có thành tích trong thực hiện phong trào thi đua
thực hiện kế hoạch Nhà nước và nhiệm vụ công tác năm học 2021 - 2022 cụ thể
như sau:
I. Thành phần: Các thành viên Hội đồng thi đua khen thưởng huyện theo
Quyết định số 4085/QĐ-UBND ngày 08/9/2021 của Chủ tịch UBND huyện về
việc kiện toàn Hội đồng Thi đua khen thưởng huyện Cao Lộc.
Mời Viên chức phụ trách công tác thi đua, khen thưởng Phòng Giáo duc
và Đào tạo cùng dự họp (giao Phòng Giáo dục và Đào tạo mời giúp).
II. Nội dung: Xét khen thưởng đối với các tập thể, cá nhân đã có thành
tích trong thực hiện phong trào thi đua thực hiện kế hoạch Nhà nước và nhiệm
vụ công tác năm học 2021 - 2022.
III. Thời gian, địa điểm:
1. Thời gian: 14 giờ, ngày 22/6/2022.
2. Địa điểm: Phòng họp số 1, trụ sở UBND huyện Cao Lộc.
- Giao Phòng Giáo dục và Đào tạo chuẩn bị hồ sơ khen thưởng khối Mầm
non, Tiểu học, Trung học cơ sở, Phòng Giáo dục và Đào tạo.
- Giao Phòng Nội vụ chuẩn bị hồ sơ khen thưởng Trung tâm GDNNGDTX huyện.
Kính mời các thành phần đến dự đúng thời gian và địa điểm trên.
ơ

Nơi nhận:
- Như thành phần mời;
- CT, các PCT UBND huyện;
- Các phòng: NV, GD&ĐT;
- CPVP;
- Lưu: VT, NV.
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