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GIẤY MỜI 

Họp Hội đồng sáng kiến cấp cơ sở chấm điểm sáng  
 ngành Giáo dục và Đào tạo năm học 2018-2019 

  
 

Thực hiện chương trình, kế hoạch công tác đã đề ra, thành phố Lạng Sơn tổ 

chức họp Hội đồng sáng kiến cấp cơ sở để thẩm định báo cáo sáng kiến ngành Giáo 

dục và Đào tạo  năm học 2018-2019 với thành phần, thời gian và địa điểm như sau: 

 1. Thành phần 

- Mời Đồng chí Nông Bích Diệp, Phó chủ tịch UBND thành phố dự và chỉ 
đạo các Hội đồng sáng kiến cấp cơ sở chấm điểm sáng kiến ngành Giáo dục và Đào 
tạo năm học 2018-2019; 

- Các thành viên Hội đồng sáng kiến theo Quyết định số 1211/QĐ-UBND 

ngày 11/4/2019 của Chủ tịch UBND thành phố Lạng Sơn; 

- Các thành viên tổ giúp việc Hội đồng sáng kiến theo Quyết định số 

1405/QĐ-UBND ngày 23/4/2019 của Chủ tịch UBND thành phố Lạng Sơn. 

(Các thành viên thuộc các nhà trường, đề nghị Phòng GD và ĐT mời giúp) 

2. Thời gian: 14 giờ 00 ( thứ năm)  ngày 31 tháng 5 năm 2019. 

3. Địa điểm:  Phòng họp trực tuyến - UBND thành phố Lạng Sơn. 

4. Nội dung: Đại diện các Hội đồng báo cáo kết quả chấm điểm sáng kiến do 

Hội đồng chấm điểm và thống nhất việc đánh giá, xếp loại các sáng kiến kinh 

nghiệm. 

Trân trọng kính mời các thành phần đến dự đúng thời gian, địa điểm trên./. 
 

Nơi nhận: 
- Như thành phần mời;  
- Các phòng: Nội vụ, GD&ĐT TP; 
- Lưu VT. 

 

TL. CHỦ TỊCH 
CHÁNH VĂN PHÒNG 

 
 
 
 
 

Hoàng Thái Lâm 
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