
 

ỦY BAN NHÂN DÂN 

HUYỆN ĐÔ LƯƠNG 

Số:            /GM-UBND 

     CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

        Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

             Đô Lương, ngày         tháng        năm 2022 
     

GIẤY MỜI 

Tham dự lớp tập huấn nghiệp vụ quản lý nhà nước lĩnh vực Văn hóa và 

Thông tin; Phương pháp dạy bơi, phòng chống đuối nước  

trên địa bàn huyện Đô Lương năm 2022 

 

 Thực hiện kế hoạch số 98/KH-UBND ngày 16/5/2022 của UBND huyện Đô 

Lương về việc tổ chức lớp tập huấn nghiệp vụ quản lý nhà nước lĩnh vực Văn hóa; 

Phương pháp dạy bơi, phòng chống đuối nước trên địa bàn huyện Đô Lương năm 2022. 

 Uỷ ban nhân dân huyện trân trọng kính mời: 

 Đại biểu tỉnh:  

 - Đại diện lãnh đạo sở Văn hóa và Thể thao; 

 - Đại diện lãnh đạo phòng quản lý Thể dục thể thao, sở Văn hóa &TT; 

 - Chuyên viên phòng quản lý TDTT sở Văn hóa &TT (Giảng viên); 

 Đại biểu huyện: 

 - Đ/c Nguyễn Thị Anh Quang - UVBTV Huyện ủy, Phó chủ tịch UBND 

huyện; 

 - Đại diện lãnh đạo Trung tâm chính trị huyện; 

 - Lãnh đạo và chuyên viên Phòng Văn hoá và Thông tin; Lãnh đạo viên chức 

phụ trách thể thao của Trung tâm VHTT và Truyền thông; 

 - Đại diện lãnh đạo: phòng GD&ĐT; phòng LĐTB&XH; phòng Y tế; Huyện 

đoàn và Hội Chữ thập đỏ ; 

 Thành phần tập huấn: 

 - Lãnh đạo, chuyên viên phòng Văn hóa và Thông tin huyện; 

 - Lãnh đạo và viên chức Trung tâm văn hóa thể thao và truyền thông huyện; 

 - Bí thư đoàn thanh niên và Công chức Văn hóa 33 xã, thị trấn; 

 - Tổng phụ trách đội, giáo viên dạy thể dục của các trường THCS, Tiểu học; 

Bí thư đoàn các trường THPT và Trung tâm GDNN - GDTX trên địa bàn huyện. 

  Giảng viên:  

 - Mời chuyên viên sở Văn hóa và Thể thao; 

 - Mời Lãnh đạo phòng Văn hóa và Thông tin và Lãnh đạo Phòng Tư pháp. 

 Tới dự: Chương trình tập huấn nghiệp vụ quản lý nhà nước lĩnh vực Văn 

hóa và Thông tin; Phương pháp dạy bơi, phòng chống đuối nước trên địa bàn 

huyện Đô Lương năm 2022. 

 Thời gian: khai mạc lúc 07h00’ ngày 21 tháng 5 năm 2022.  



 

 Địa điểm: Nhà văn hóa huyện Đô Lương (Cạnh cơ quan Huyện Ủy) 

 Nhận được giấy mời, kính mời các thành phần trên tham dự đầy đủ, đúng 

thời gian quy định./. 

Nơi nhận: 

   - Như thành phần mời; 

   - Lưu VT. 

TL. CHỦ TỊCH 

CHÁNH VĂN PHÒNG 

 

 

 

 

Nguyễn Đăng Hồng 
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