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   Chi Lăng, ngày 21 tháng 11 năm 2018 
 

GIẤY MỜI 
Tập huấn nghiệp vụ công tác thi đua, khen thưởng, 

công tác sáng kiến năm 2018 
______________________________ 

 

Căn cứ Kế hoạch số 243/KH-SNV ngày 20/10/2018 của Sở Nội vụ tỉnh 
Lạng Sơn về tổ chức các lớp bồi dưỡng nghiệp vụ công tác thi đua, khen thưởng 
năm 2018; Công văn số 699/SKHCN-QLCN của Sở Khoa học và Công nghệ về 
việc tập huấn, hướng dẫn triển khai công tác sáng kiến tại các huyện, thành phố. 
Kế hoạch số 169/KH-UBND ngày 25/7/2018 của Ủy ban nhân dân huyện Chi 
Lăng về việc tập huấn nghiệp vụ công tác thi đua, khen thưởng năm 2018; 

Ủy ban nhân dân huyện Chi Lăng tổ chức tập huấn nghiệp vụ công tác thi 
đua, khen thưởng, công tác sáng kiến năm 2018, cụ thể như sau: 

1. Thời gian: 01 buổi, từ 07 giờ 30 phút ngày 28 tháng 11 năm 2018. 

2. Địa điểm: Hội trường Ủy ban nhân dân huyện Chi Lăng. 

3. Thành phần: 

- Đối với các cơ quan, các ban của Đảng, các tổ chức đoàn thể ở huyện: 
Lãnh đạo và công chức phụ trách công tác thi đua, khen thưởng. 

- Đối với các xã, thị trấn: Chủ tịch (hoặc Phó Chủ tịch) Ủy ban nhân dân 
và công chức phụ trách công tác thi đua, khen thưởng. 

- Đối với các đơn vị sự nghiệp công lập thuộc và trực thuộc huyện: Người 
đứng đầu hoặc cấp phó của người đứng đầu trực tiếp phụ trách công tác thi đua, 
khen thưởng của đơn vị. 

- Công an huyện, Ban Chỉ huy quân sự huyện: Cán bộ phụ trách công tác 
thi đua, khen thưởng. 

4. Nội dung: Triển khai các văn bản mới ban hành về công tác thi đua 
khen thưởng, công tác sáng kiến. 

UBND huyện Chi Lăng yêu cầu Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị, UBND 
các xã, thị trấn, các đơn vị sự nghiệp công lập thuộc và trực thuộc huyện cử 
thành phần tham dự tập huấn đầy đủ, đúng thành phần, thời gian quy định./. 

Ghi chú: Đối với các đơn vị trường học (Mầm non, Tiểu học, THCS) thuộc huyện, 
Phòng Giáo dục và Đào tạo gửi giấy mời và quán triệt các đơn vị cử đúng thành phần tham dự. 

 

Nơi nhận: 
- CT, các PCT UBND huyện; 
- Như thành phần mời; 
- Lưu: VT, Phòng NV(160). 

TL. CHỦ TỊCH 
CHÁNH VĂN PHÒNG 
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