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THÔNG BÁO 

Kế hoạch dự Lễ khai giảng năm học mới 2021 - 2022 

các trường trên địa bàn huyện 

         

Thực hiện Chương trình công tác tháng 9/2021, sau khi báo cáo xin ý kiến 

và được sự đồng ý, thống nhất của Thường trực Huyện uỷ, Thường trực Hội 

đồng nhân dân huyện, Ủy ban nhân dân huyện xây dựng Kế hoạch dự Lễ khai 

giảng năm học 2021 - 2022 của các đồng chí lãnh đạo huyện và mời các đại biểu 

dự tại các trường học trên địa bàn huyện (có biểu gửi kèm theo). 

Ủy ban nhân dân huyện trân trọng thông báo và kính mời các đồng chí 

lãnh đạo Huyện ủy, Hội đồng nhân dân huyện, Ủy ban nhân dân huyện, Ủy ban 

Mặt trận Tổ quốc Việt Nam huyện; các ban, ngành, đoàn thể và các đơn vị liên 

quan dự Lễ khai giảng năm học mới 2021 - 2022 trên địa bàn huyện để động 

viên kịp thời đội ngũ cán bộ, giáo viên và các em học sinh trong năm học 2021 - 

2022. 

Trong danh sách có một số cán bộ, chuyên viên chưa ghi rõ họ tên. Đề 

nghị thủ trưởng các cơ quan, đơn vị phân công giúp cán bộ, chuyên viên tham 

dự các đoàn đại biểu dự khai giảng.  

Phòng Giáo dục và Đào tạo, Ủy ban nhân dân các xã, thị trấn thông báo 

cho các nhà trường biết, chỉ đạo việc tổ chức khai giảng năm học mới đảm bảo 

đúng quy định, trang trọng, tiết kiệm và hiệu quả./. 

 

 Nơi nhận: 
- Thường trực Huyện ủy; 

- Thường trực HĐND huyện; 

- UBMTTQ Việt Nam huyện; 

- Chủ tịch, các Phó Chủ tịch UBND huyện;  

- Các đ/c lãnh đạo, thành viên đoàn đại biểu; 

- Văn phòng Huyện ủy; 

- Văn phòng HĐND&UBND huyện; 

- Các cơ quan, phòng, ban trên địa bàn huyện; 

- UBND các xã, thị trấn; 

- Lưu: VT. 

KT. CHỦ TỊCH 

PHÓ CHỦ TỊCH 

 

 

 

 

 

 

 

Ngọ Quang Khải 
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