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GIẤY MỜI  

Dự Lễ khai mạc Tuần lễ hưởng ứng học tập suốt đời năm 2021 

  

 UBND huyện Trực Ninh trân trọng kính mời: 

- Các đồng chí lãnh đạo UBND huyện; 

- Đồng chí Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam huyện; 

- Đồng chí Chủ tịch Hội Khuyến học huyện; 

- Các đồng chí Lãnh đạo, chuyên viên phụ trách Giáo dục thường xuyên 

Phòng Giáo dục và Đào tạo; 

- Ban giám đốc; tập thể thầy giáo, cô giáo và các em học sinh Trung tâm 

Giáo dục nghề nghiệp- Giáo dục thường xuyên huyện; 

- Đồng chí Giám đốc Trung tâm học tập cộng đồng xã, thị trấn. 

Đến dự Lễ khai mạc Tuần lễ hưởng ứng học tập suốt đời năm 2021 

Địa điểm: Trung tâm Giáo dục Nghề nghiệp- Giáo dục thường xuyên 

huyện Trực Ninh- Thị trấn Cát Thành. 

Thời gian: Từ 7 giờ 30 phút, ngày 01 tháng 10 năm 2021 (Sáng thứ Sáu). 

Trung tâm Giáo dục nghề nghiệp- Giáo dục thường xuyên huyện chuẩn bị 

các điều kiện để tổ chức Lễ khai mạc. 

Kính mời đại biểu dự Lễ khai mạc thực hiện các biện pháp phòng, chống 

dịch Covid- 19 theo quy định./. 

   

 

Nơi nhận:                                       
- Như trên; 

- Cổng thông tin điện tử huyện;                                               

- Lưu: VT.                                     

TL. CHỦ TỊCH 

KT. CHÁNH VĂN PHÒNG 

PHÓ CHÁNH VĂN PHÒNG 

  

 

 

 
 

Trần Duy Hưng 
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