
UỶ BAN NHÂN DÂN 

HUYỆN TRỰC NINH 

 

Số:           /GM-UBND 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 

Trực Ninh, ngày         tháng  7  năm 2022 

 

GIẤY MỜI  

Dự buổi làm việc về thực hiện chức năng quản lý nhà nước đối với 

 giáo dục mầm non ngoài công lập trên địa bàn xã Trung Đông, xã Trực Hùng 

 

Uỷ ban nhân dân huyện Trực Ninh trân trọng kính mời: 

- Đồng chí Hà Quang Vinh- Phó Chủ tịch UBND huyện, chủ trì Hội nghị; 

- Đồng chí lãnh đạo các cơ quan, đơn vị: Công an huyện; Văn phòng 

HĐND- UBND huyện; lãnh đạo, chuyên viên phụ trách Mầm non Phòng Giáo dục 

và Đào tạo; 

- Các đồng chí Thường trực Đảng ủy, lãnh đạo UBND, Trưởng Công an, 

Trưởng trạm Y tế, Hiệu trưởng trường mầm non xã Trung Đông, xã Trực Hùng; 

- Chủ cơ sở giáo dục mầm non ngoài công lập Hoa Hồng xã Trực Hùng; Đa 

Minh Trung lao xã Trung Đông. 

Đến dự buổi làm việc về thực hiện chức năng quản lý nhà nước đối với giáo 

dục mầm non ngoài công lập trên địa bàn xã Trung Đông, xã Trực Hùng.  

Thời gian: Ngày 14/7/2022 (Thứ Năm). 

- Từ 7 giờ 30 phút làm việc tại xã Trực Hùng. 

- Từ 9 giờ 30 phút phút làm việc tại xã Trung Đông. 

Địa điểm: Tại phòng họp trụ sở Đảng ủy, HĐND, UBND xã Trực Hùng, xã 

Trung Đông. 

UBND xã Trung Đông, xã Trực Hùng mời thành phần của đơn vị; thông báo 

đến chủ cơ sở giáo dục mầm non ngoài công lập Hoa Hồng, Đa Minh Trung Lao; 

chuẩn bị tài liệu, báo cáo tại hội nghị. 

Trân trọng kính mời các đồng chí./.  

 

 

Nơi nhận: 
- Như trên;   

- BBT Cổng thông tin điện tử huyện; 

- Lưu: VT. 

                                                                         

TL. CHỦ TỊCH 

KT. CHÁNH VĂN PHÒNG 

PHÓ CHÁNH VĂN PHÒNG 

 

 
Trần Duy Hưng 


		2022-07-11T16:14:37+0700


		2022-07-11T16:19:03+0700


		2022-07-11T16:19:03+0700


		2022-07-11T16:19:03+0700




