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GIẤY MỜI 
 

 

Uỷ ban nhân dân huyện tổ chức Lễ Tổng kết - Trao giải Hội thi Sáng tạo kỹ 

thuật, Cuộc thi sáng tạo thanh, thiếu niên, nhi đồng lần thứ 10 và phát động Hội thi 

Sáng tạo kỹ thuật, Cuộc thi sáng tạo thanh, thiếu niên, nhi đồng lần thứ 11 (2019 - 

2020) trên địa bàn huyện. 

Thành phần: 

* Đại biểu cấp tỉnh, kính mời: 

- Đại diện Ban Giám đốc Sở Khoa học & Công nghệ Hà Tĩnh; 

- Đại diện Hội Liên hiệp các Hội khoa học và kỹ thuật tỉnh;  

- Đại diện Ban Thường vụ Tỉnh đoàn Hà Tĩnh; 

* Đại biểu cấp huyện, kính mời: 

- Đại diện Thường trực Hội đồng nhân dân; 

 - Đồng chí Bùi Việt Hùng, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện; 

- Đại diện Lãnh đạo Ban Tuyên giáo, Ban Dân vận Huyện ủy; 

- Đại diện Lãnh đạo các Phòng: Kinh tế - Hạ tầng, Giáo dục - Đào tạo; 

- Đại diện Ban Thường vụ Huyện đoàn; 

- Ban Tổ chức Hội thi sáng tạo kỹ thuật, Cuộc thi sáng tạo thanh, thiếu niên, nhi 

đồng huyện (theo Quyết định số 745/QĐ-UBND ngày 18/02/2019 của UBND huyện); 

- Đại diện Ban Giám hiệu, Bí thư Đoàn các trường THPT, Trung tâm Giáo 

dục nghề nghiệp & Giáo dục thường xuyên; Cán bộ, giáo viên và học sinh Trường 

THCS Nguyễn Trãi; Bí thư các đơn vị trực thuộc Huyện đoàn; 

- Phóng viên Trung tâm Văn hóa - Truyền thông (mời dự, ghi hình và đưa tin). 

* Đại biểu các xã, thị trấn, kính mời: 

- Đại diện Lãnh đạo UBND, Bí thư Đoàn Thanh niên, Hiệu trưởng, Tổng 

phụ trách đội các trường: THCS, Tiểu học trên địa bàn; 

- Các học sinh đạt giải tại Hội thi, Cuộc thi cấp huyện (nhờ Hiệu trưởng các 

trường học tin mời hộ). 

(Thành phần cấp xã, giao UBND các xã, thị trấn tin mời) 

Thời gian: 01 buổi, bắt đầu lúc 08h00', ngày 28/12/2019 (sáng Thứ Bảy).   

Địa điểm: Tại Trường Trung học cơ sở Phổ Hải. 

Giao Thường trực Liên hiệp Hội KH&KT huyện chủ trì, phối hợp BTV 

Huyện đoàn, Phòng Giáo dục - Đào tạo, Trường THCS Phổ Hải, Văn phòng HĐND 

& UBND huyện chuẩn bị nội dung và các điều kiện đảm bảo để tổ chức buổi Lễ. 

Đề nghị các đại biểu sắp xếp công việc về dự buổi Lễ đầy đủ, đúng thành 

phần, thời gian và địa điểm quy định./. 
 

Nơi nhận:  
- Như thành phần mời; 

- Chủ tịch, các PCT UBND huyện; 

- Hội LHKH&KT huyện, Huyện đoàn; 

- Văn phòng Huyện ủy; 

- Văn phòng HĐND-UBND huyện; 

- Trường THCS Phổ Hải; 

- Lưu: VT, KT&HT.  
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