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            Hương Sơn, ngày 20 tháng 9 năm 2022 
 

GIẤY MỜI  

Dự Lễ trao thưởng cho các học sinh đạt điểm cao trong  

kỳ thi THPT quốc gia năm 2022 
 

 

Ủy ban nhân dân huyện tổ chức Lễ trao thưởng cho các học sinh đạt điểm 

cao trong kỳ thi THPT quốc gia năm 2022. 

Thành phần dự, Trân trọng kính mời: 

- Đại diện Thường trực: Huyện ủy, Hội đồng nhân dân huyện; 

- Chủ tịch, Phó Chủ tịch (phụ trách khối) Ủy ban nhân dân huyện; 

- Trưởng các ban: Tuyên giáo, Tổ chức, Dân vận; Chủ nhiệm Ủy ban 

Kiểm tra Huyện ủy; 

- Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc và Trưởng các tổ chức Chính trị - Xã 

hội huyện; 

- Chánh Văn phòng: Huyện ủy, HĐND - UBND huyện; 

- Trưởng các phòng: Nội vụ, Tài chính - Kế hoạch; 

- Lãnh đạo, chuyên viên Phòng Giáo dục và Đào tạo; 

- Chủ tịch Hội Khuyến học huyện; 

- Đại diện Ban Giám hiệu các trường THCS; THPT có học sinh điểm cao 

(giao Phòng Giáo dục và Đào tạo tin mời); 

- Học sinh trong kỳ thi THPT quốc gia năm học 2021 - 2022 có số điểm thi 3 

môn xét tuyển Đại học đạt từ 27 điểm trở lên (chưa cộng điểm ưu tiên) và học sinh 

đạt điểm cao trong kỳ thi tuyển sinh vào lớp 10 THPT năm học 2022-2023 (có 

danh sách kèm theo, đề nghị Ban Giám hiệu các trường THPT tin mời); 

- Phóng viên: Báo Hà Tĩnh thường trú tại huyện Hương Sơn, Trung tâm Văn 

hoá - Truyền thông huyện (mời dự và đưa tin). 

          Thời gian:  Bắt đầu lúc 15 giờ 30 phút, thứ Sáu, ngày 23/9/2022 

Địa điểm: Hội trường Ủy ban nhân dân huyện. 

Tổ chức thực hiện: Phòng Giáo dục - Đào tạo chuẩn bị nội dung và các 

điều kiện phục vụ cho buổi Lễ. 

Đề nghị các đại biểu tham dự đầy đủ, đúng thời gian quy định và thực 

hiện nghiêm túc công tác phòng, chống Covid-19./. 
 

Nơi nhận:            
- Như thành phần mời;                                                    

- Lưu: VT. 
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