
ỦY BAN NHÂN DÂN 

HUYỆN PHÚ QUÝ 
 

Số: 169/GM-UBND 

 CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
 

Phú Quý, ngày 16 tháng  11  năm 2022 
 
 

GIẤY MỜI 

  

Thực hiện Kế hoạch số 161/KH-UBND ngày 04/11/2022 của UBND huyện 

tổ chức kỷ niệm 40 năm Ngày Nhà giáo Việt nam 20/11 (20/11/1982 - 

20/11/2022), UBND huyện mời dự Lễ kỷ niệm với thành phần, nội dung, thời 

gian, địa điểm như sau: 

1. Thành phần:   

a) Cấp huyện: 

- Đại diện Thường trực Huyện uỷ, Hội đồng nhân dân, Lãnh đạo Ủy ban 

nhân dân, Thường trực Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam huyện. 

- Đại diện lãnh đạo các cơ quan, ban ngành, đoàn thể: Ban Tuyên giáo 

Huyện ủy; Ban Tổ chức - Nội vụ; Cơ quan Khối Dân vận, Mặt trận và các đoàn thể 

huyện; Phòng Kinh tế - Tài Chính; Văn phòng Cấp ủy - Chính quyền huyện; Hội 

khuyến học; Trung tâm Văn hóa - Thông tin - Thể thao huyện. 

 - Tập thể lãnh đạo và chuyên viên, nhân viên: Trung tâm Chính trị huyện, 

Trung tâm Giáo dục nghề nghiệp - Giáo dục thường xuyên huyện.  

- Đại diện lãnh đạo và các chuyên viên phụ trách mảng giáo dục của phòng 

Văn xã. 

b) Cấp xã: 

- Đại diện Đảng ủy và Ủy ban nhân dân các xã.  

c) Ngành Giáo dục: 

- Các thế hệ Nhà giáo, cán bộ quản lý đã nghỉ hưu qua các thời kỳ (giao 

Phòng Văn xã mời);  

- Các Nhà giáo, cán bộ quản lý có thời gian công tác tại huyện qua các thời 

kỳ đã chuyển công tác sang các cơ quan khác (giao Phòng Văn xã mời); 

- Đại diện cán bộ, giáo viên 10 trường học trên địa bàn huyện: mỗi trường 

14 người (Bí thư Chi bộ, Hiệu trưởng, Phó hiệu trưởng, Chủ tịch Công đoàn, Bí 

thư chi Đoàn, Tổng phụ trách Đội, Các tổ trưởng chuyên môn, giáo viên tiêu biểu, 

khen thưởng,… (nhờ các trường thông báo mời giúp). 

2. Nội dung: Dự Lễ kỷ niệm 40 năm Ngày nhà giáo Việt Nam 20/11 

(20/11/1982 - 20/11/2022). 

3. Thời gian: Lúc 08 giờ 00, ngày 18 tháng 11 năm 2022. 

4. Địa điểm: Tại Hội trường Huyện ủy. 
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Ghi chú: 

Trang phục dự lễ: 

- Nam: quần tây, áo sơ mi, thắt cavat. 

- Nữ: áo dài truyền thống (khuyến khích mặc áo dài đồng phục của từng 

trường). 

Đề nghị đại biểu về dự đúng thời gian, địa điểm nêu trên để buổi Lễ đạt kết 

quả tốt đẹp./. 

 
Nơi nhận: 
- Như thành phần mời; 

- Lưu: VT, PVX (Thành). 
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CHƢƠNG TRÌNH 

 Ỷ NIỆM 40 N M NGÀY NHÀ GI O VIỆT NAM 

(20/11/1982 - 20/11/2022) 

 

Số 

TT 
Nội dung Thực hiện 

1 Chương trình văn nghệ chào mừng. Các trường học 

2 Tuyên bố lý do, giới thiệu thành phần tham dự. Phòng Văn xã 

3 
Thông qua ý nghĩa Ngày Nhà giáo Việt Nam 

(20/11/1982 - 20/11/2022). 
Lãnh đạo Phòng Văn xã 

4 
Trình chiếu phóng sự Giáo dục Phú Quý - 

Giáo dục Phú Quý qua 40 năm đổi mới. 
Trung tâm VH-TT-TT 

5 

Lãnh đạo huyện phát biểu và tặng hoa chúc 

mừng 40 năm Ngày Nhà giáo Việt Nam 

(20/11/1982 - 20/11/2022). 

Đại diện lãnh đạo UBND 

huyện 

6 Giao lưu: Chia sẻ cùng thầy cô 

Các thầy cô đã nghỉ hưu, 

đã công tác lâu năm trong 

ngành, giáo viên trẻ tiêu 

biểu. 

7 

Khen thưởng, biểu dương Gương giáo viên 

tiêu biểu có nhiều đóng góp cho ngành giáo 

dục huyện. 

Ban Tổ chức - Nội vụ 

8 Kết thúc.  
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