
UỶ BAN NHÂN DÂN   CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

HUYỆN NGHĨA HƯNG Độc lập - Tự do - Hạnh phúc           
  

Số: 72/GM-UBND Nghĩa Hưng, ngày  05  tháng 11 năm 2019 
 

GIẤY MỜI 

Lễ kỷ niệm ngày Nhà giáo Việt Nam (20/11/1982-20/11/2019), 

Tổng kết phong trào thi đua “Hai tốt” năm học 2018-2019,  

Phát động phong trào thi đua “Hai tốt” năm học 2019-2020, 
 

 
 Uỷ ban Nhân dân Huyện Nghĩa Hưng trân trọng kính mời: 

 * Đại biểu tỉnh:  

 Lãnh đạo Sở Giáo dục và Đào tạo, Lãnh đạo các Phòng chuyên môn của Sở Giáo dục 

và Đào tạo. 

 * Đại biểu huyện: 

 - Thường trực Huyện ủy, Thường trực HĐND huyện, Lãnh đạo UBND huyện; 

 - Các đồng chí trong Ban Thường vụ Huyện ủy, Ban chấp hành Đảng bộ huyện; 

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

 - Thường trực UBMTTQ huyện, Lãnh đạo các đoàn thể chính trị - xã hội huyện;  

 - Lãnh đạo các phòng, ban quản lý nhà nước, các ban HĐND huyện; 

- Thủ trưởng các cơ quan đơn vị trên địa bàn huyện; 

 - Chủ tịch Hội Khuyến học; Chủ tịch Hội cựu Giáo chức; 

 - Hiệu trưởng các trường THPT, Giám đốc Trung tâm GDNN&GDTX huyện. 

 * Đại biểu các xã, thị trấn: 

 - Đ/c Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND, Chủ tịch UBND, Chủ tịch Hội Khuyến học, 

Chủ tịch Hội cựu giáo chức; 

 - Hiệu trưởng, Chủ tịch Công đoàn các trường: Mầm non, Tiểu học, THCS;  

 - Cán bộ, giáo viên được khen thưởng, 

 Tới dự Lễ kỷ niệm ngày Nhà giáo Việt Nam (20/11/1982-20/11/2019), Tổng kết 

phong trào thi đua “Hai tốt” năm học 2018-2019, Phát động phong trào thi đua “Hai tốt” 

năm học 2019-2020. 
 Thời gian: Khai mạc 7h30’, ngày 15/11/2019 (thứ Sáu). 

 Địa điểm: Nhà Văn hóa Trung tâm huyện. 

 Yêu cầu:   
 - Phòng GDĐT chuẩn bị các điều kiện để phục vụ buổi lễ. 

 - UBND các xã (thị trấn) mời, báo thành phần của đơn vị về dự. 

 - Trung tâm VHTT và TT huyện cử phóng viên để theo dõi, đưa tin. 

 UBND huyện kính mời các đồng chí về dự đầy đủ, đúng giờ./. 

 
 

Nơi nhận:                                                 
- Như trên;                   

- Lưu VT.           

TL. CHỦ TỊCH 

PHÓ CHÁNH VĂN PHÒNG 

PHỤ TRÁCH VĂN PHÒNG 

         

 

 
 

Lương Thế Dũng 
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