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GIẤY MỜI 

Lễ tuyên dương học sinh giỏi năm học 2019 - 2020 

 
 

 

Thực hiện chương trình công tác năm 2020, Ủy ban nhân dân huyện Nghi 

Xuân tổ chức Lễ tuyên dương học sinh giỏi năm học 2019 - 2020 

Thành phần 

- Đại biểu cấp tỉnh, kính mời: 

Đại diện Ban Giám đốc và các phòng chuyên môn: Giáo dục phổ thông, 

Chính trị tư tưởng thuộc Sở Giáo dục và Đào tạo. 

- Đại biểu cấp huyện, kính mời: 

+ Đại diện Thường trực: Huyện ủy, HĐND, Ủy ban MTTQ; 

+ Đồng chí Chủ tịch, các Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân; 

+ Đại diện Lãnh đạo: Ban Tuyên giáo, Ban Dân vận; 

+ Chánh Văn phòng: Huyện ủy, HĐND-UBND huyện;  

+ Đại diện Ban Thường vụ Huyện đoàn; 

+ Đại diện Lãnh đạo các phòng, ban thuộc Ủy ban nhân dân; 

+ Lãnh đạo, chuyên viên Phòng Giáo dục - Đào tạo; 

+ Thường trực Hội Khuyến học; 

+ Phóng viên thường trú Báo Hà Tĩnh; Trung tâm Văn hóa – Truyền 

thông (mời dự và đưa tin). 

- Đại biểu các xã, thị trấn, kính mời: Đại diện Lãnh đạo UBND 

 - Đại biểu ở các trường học: 

+ Ban Giám hiệu các trường THPT: Nguyễn Du, Nguyễn Công Trứ, Nghi 

Xuân. Ban Giám đốc Trung tâm GDNN – GDTX huyện; 

 + Hiệu trưởng các trường TH, THCS, TH&THCS trên địa bàn; Giáo viên 

tham gia bồi dưỡng các đội tuyển học sinh giỏi về văn hóa lớp 9; 

+ Học sinh đạt giải cấp Quốc gia và tương đương; học sinh đạt giải cấp 

tỉnh; học sinh đạt giải Nhất, Nhì cấp huyện, 

Thời gian: 01 buổi, bắt đầu từ 15h00 ngày 11 tháng 7 năm 2020 



Địa điểm: Nhà Văn hóa Nguyễn Du, huyện Nghi Xuân 

 Ủy ban nhân dân huyện giao: 

- Phòng Giáo dục và Đào tạo: 

+ Chủ trì, phối hợp với Văn phòng HĐND-UBND huyện, Trung tâm VH-

TT huyện và các phòng ban liên quan chuẩn bị đầy đủ nội dung và các điều kiện 

đảm bảo phục vụ buổi Lễ; 

+ Phối hợp các trường học tin mời học sinh được khen thưởng. 

- Các trường học:  

+ Tin mời và bố trí để các thành phần về dự và nhận thưởng đầy đủ; 

+ Đại biểu nữ mặc áo dài truyền thống, đại biểu nam mặc áo sơ mi trắng, 

quần tối màu; học sinh mặc đồng phục theo quy định của nhà trường hoặc áo 

trắng, quần tối màu. 

Đề nghị các đại biểu sắp xếp công việc tham dự đầy đủ, đúng thành phần, 

thời gian và địa điểm quy định./. 
 

Nơi nhận:      
- Như thành phần mời;  

- Chủ tịch, các PCT UBND huyện; 

- Lưu VT. 

 

TL. CHỦ TỊCH 

KT. CHÁNH VĂN PHÒNG 

PHÓ VĂN PHÒNG 
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