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GIẤY MỜI 

Dự buổi gặp mặt nhân ngày Nhà Giáo Việt Nam 20/11 

 Sở Lao động - Thương binh và Xã hội tổ chức buổi gặp mặt nhân dịp 

ngày Hiến chương Nhà giáo Việt Nam 20/11, nhằm mục đích tôn vinh  những 

cán bộ, giáo viên hoạt động trong lĩnh vực giáo dục nghề nghiệp, đồng thời 

động viên đội ngũ cán bộ, nhà giáo, hăng hái thi đua “ dạy tốt, học tốt ”  lập 

thành tích chào mừng  kỷ niệm 36 năm ngày nhà giáo Việt Nam, hoàn thành 

thắng lợi nhiệm vụ năm học  2018 - 2019.                       

Thành phần tham dự, kính mời: 

- Ban Giám đốc, Sở Lao động - Thương binh và Xã hội; 

- Hiệu trưởng các trường Cao đẳng, trung cấp; Giám đốc các Trung tâm 

giáo dục nghề nghiệp, Trung tâm Giáo dục nghề nghiệp - Giáo dục thường 

xuyên; 

- Phó hiệu trưởng các trường: Trường Trung cấp nghề Hà Tĩnh, Trường 

Trung cấp Kỹ nghệ; Phó giám đốc Trung tâm Dạy nghề, GT&GQVL cho 

người tàn tật; 

- Cựu giáo chức và đại diện lãnh đạo phòng chuyên môn thuộc Sở Lao 

động - Thương binh và Xã hội; 

Thời gian: 01 buổi, bắt đầu từ 9 giờ 00 phút, ngày 16 tháng 11 năm 2018. 

Địa điểm: Phòng họp tầng 4, Sở Lao động - Thương binh và Xã hội; địa 

chỉ 04 Trần Phú, thành phố Hà Tĩnh. 

Đây là buổi gặp mặt, giao lưu ý nghĩa; Sở Lao động - Thương binh và Xã 

hội trân trọng kính mời các đồng chí tham dự đầy đủ, đúng thời gian quy định./. 

 
Nơi nhận: 
- Như thành phần mời; 

- Đ/c Giám đốc, PGĐ sở; 

- Lưu VP, GDNN. 
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