UỶ BAN NHÂN DÂN
HUYỆN TÂY GIANG
Số: 122 /GM-UBND

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
Tây Giang, ngày 12

tháng 7 năm 2019

GIẤY MỜI
*
Uỷ ban nhân dân huyện tổ chức Diễn đàn trẻ em, Tuyên dương, khen thưởng
“Bạn tôi-Người vượt khó” và học sinh tiêu biểu năm 2019.
* Thời gian: Vào lúc 7giờ 30 phút, ngày 17/7/2019 (sáng thứ Tư).
* Địa điểm: Hội trường UBND huyện Tây Giang.
UỶ BAN NHÂN DÂN HUYỆN KÍNH MỜI
- Đại diện Thường trực Huyện ủy;
- Đồng chí Arất Blúi, Phó Chủ tịch UBND kiêm Trưởng ban Bảo vệ trẻ em
huyện;
- Đại diện Ban Thường trực UBMTTQVN huyện;
- Đại diện lãnh đạo Ban Tuyên giáo Huyện uỷ;
- Đại diện lãnh đạo các ngành: Lao động-TB&XH, Giáo dục và Đào
tạo, Nội vụ, Y tế, Tư Pháp,Văn hóa và Thông tin, Trung tâm VH-TT&TTTH, Trung tâm Y tế, Hội Liên hiệp phụ nữ, Huyện đoàn, Công an và Văn
phòng HĐND&UBND huyện;
- Đại diện lãnh đạo UBND 10 xã;
- Cán bộ phụ trách công tác bảo vệ chăm sóc trẻ em 10 xã;
- Giáo viên Tổng phụ trách đội (5 người) và học sinh tiêu biểu ở các trường
(125 em) năm học 2018-2019 (giao Phòng Giáo dục và Đào tạo huyện chọn mời);
- Liên đội trưởng tiêu biểu (31 em) ở các trường học (đề nghị Huyện đoàn mời);
- 80 trẻ em tham gia Diễn đàn do UBND xã chọn, mỗi xã 08 em (Đề nghị
UBND xã mời).
Giao Phòng Lao động-Thương binh và Xã hội huyện chủ trì, phối hợp
với các ngành liên quan chuẩn bị chu đáo nội dung, các điều kiện liên quan
phục vụ Diễn đàn.
Đề nghị các đồng chí sắp xếp công việc tham dự đúng thành phần, thời gian
và địa điểm quy định để Hội nghị Diễn đàn đạt kết quả./.
Nơi nhận:
- Như thành phần mời;
- C, PVP;
- Lưu: VT-TH.
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