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GIẤY MỜI
Tham dự Khai mạc Hội thi giáo viên dạy giỏi cấp Mầm non huyện Đại Lộc

 năm học 2022–2023

Thực hiện kế hoạch số 49/KH-PGDĐT ngày 24/10/2022 của Phòng Giáo 
dục và Đào tạo (GDĐT) huyện Đại Lộc về việc tổ chức Hội thi giáo viên dạy 
giỏi cấp học Mầm non huyện Đại Lộc năm học 2022-2023, Phòng GDĐT huyện 
Đại Lộc tổ chức Khai mạc Hội thi với các nội dung cụ thể như sau:

1. Thời gian: Thứ Hai, ngày 05/12/2022 (Khai mạc lúc 8h00).
2. Địa điểm: Hội trường Phòng GDĐT Đại Lộc.
3. Thành phần:
Trân trọng kính mời:
- Đại biểu Lãnh đạo Phòng GDĐT huyện.
- Cán bộ, chuyên viên phụ trách các bộ phận công tác của Phòng GDĐT.
- Ban Tổ chức Hội thi Giáo viên dạy giỏi cấp học Mầm non huyện Đại Lộc, 

năm học 2022-2023 (Theo Quyết định số 251/QĐ-PGDĐT ngày 29/11/2022 của 
Phòng GDĐT).

- Ban Giám khảo Hội thi Giáo viên dạy giỏi cấp học Mầm non huyện Đại 
Lộc, năm học 2022-2023 (Theo Quyết định số 253/QĐ-PGDĐT ngày 
29/11/2022 của Phòng GDĐT).

- Hiệu trưởng, 01 Phó Hiệu trưởng các trường MN, MG trên địa bàn huyện.
- Tất cả giáo viên tham gia dự thi giáo viên dạy giỏi cấp Mầm non năm học 

2022-2023. (Lưu ý: Giáo viên mặc trang phục áo dài truyền thống khi tham dự).
Kính mong các đồng chí dàn xếp công việc về tham dự đầy đủ, đúng thành 

phần, thời gian và địa điểm quy định để buổi khai mạc thành công tốt đẹp./.

 Nơi nhận:
- Như thành phần mời;
- Lưu: VP, MN.

TRƯỞNG PHÒNG

                 #ChuKyLanhDao
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