
     HĐĐ TỈNH KIÊN GIANG         ĐỘI TNTP HỒ CHÍ MINH 
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            Số: 17-GM/HĐĐ        Giồng Riềng, ngày 31 tháng 01 năm 2023 
 

GIẤY MỜI  
Sinh hoạt Câu lạc bộ Tổng phụ trách Đội tháng 01 năm 2023 

------------- 
 

Thực hiện chương trình năm học 2022-2023; 

Hội đồng Đội huyện Chỉ đạo Câu lạc bộ Tổng phụ trách Đội tổ chức sinh 

hoạt tháng 01 năm 2023, cụ thể như sau: 

1. Thành phần: 

- Đại diện lãnh đạo: Phòng Giáo dục & ĐT huyện; Huyện Đoàn; 

- Ủy viên Hội đồng đội huyện; 

- Thành viên câu lạc bộ tổng phụ trách Đội huyện; 

- Thành viên Hội đồng huấn luyện kỹ năng huyện; 

- Đại diện Thường trực Hội Đồng đội các xã, thị trấn; 

- Ban Giám hiệu trường Tiểu học Giồng Riềng 3. 

2. Thời gian: 01 buổi, bắt đầu lúc 13h30 phút, ngày 02/02/2023. 

3. Địa điểm: Trường Tiểu học Thị trấn Giồng Riềng 3 (điểm chính). 

4. Nội dung:  

- Sơ kết học kỳ I, năm học 2022 - 2023; 

- Tổ chức các hoạt động kỷ niệm 60 năm phong trào “nghìn việc tốt”; 

- Tổ chức cuộc thi “chuông vàng lịch sử Đảng” cho thiếu nhi; 

- Hội đồng huấn luyện kỹ năng ôn luyện một số kỹ năng công tác Đội. 

5. Kinh phí: Thực hiện theo quy định hiện hành; Ngoài ra Thành viên 

CLB TPT Đội đóng góp 150.000 đồng để mua các dụng cụ huấn luyện và đặt 

cơm. 

Lưu ý: Giáo viên Tổng phụ trách Đội vắng mặt phải có đơn xin miễn xin 

hoạt tháng 01/2023 có lý do chính đáng, có xác nhận của Ban Giám hiệu nhà 

trường gửi trực tiếp hoặc bản scan về Hội đồng đội huyện qua địa chỉ Email: 

hoidongdoigr@gmail.com. 



Nhận được thư mời này, đề nghị các đồng chí sắp xếp thời gian tham gia 

đúng theo thành phần, thời gian, địa điểm nêu trên./. 

                     

Nơi nhận:  
- Như kính gửi. 

- Lưu   
 

TM. HỘI ĐỒNG ĐỘI HUYỆN 

PHÓ CHỦ TỊCH THƯỜNG TRỰC 
 

 

 

 
 

 


