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GIẤY MỜI 

Dự làm việc với Đoàn khảo sát của Ban Văn hóa - Xã hội HĐND tỉnh về việc 

rà soát, sắp xếp mạng lưới trường, lớp học trên địa bàn huyện Đình Lập 

 

Thực hiện Kế hoạch số 551/KH-HĐND-VHXH ngày 06/9/2018 của Ban 

Văn hóa - Xã hội HĐND tỉnh Lạng Sơn về giám sát việc rà soát, sắp xếp mạng 

lưới trường, lớp học trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn; Thông báo số 574/TB-HĐND-

VHXH ngày 14/9/2018 của Ban Văn hóa - Xã hội HĐND tỉnh Lạng Sơn về khảo 

sát việc thực hiện rà soát, sắp xếp mạng lưới trường, lớp học trên địa bàn tỉnh 

Lạng Sơn, UBND huyện mời các thành phần dự buổi làm việc với Đoàn khảo sát 

của Ban Văn hóa - Xã hội HĐND tỉnh, cụ thể như sau: 

1. Thời gian, địa điểm, thành phần 

1.1. Từ 08h30 - 09h30 ngày 27/9/2018 

 - Địa điểm: Tại trường chính Trường Tiểu học và THCS xã Cường Lợi. 

- Thành phần: 

+ Lãnh đạo UBND huyện; 

+ Đại diện lãnh đạo các cơ quan: Văn phòng HĐND và UBND huyện; các 

Phòng: Giáo dục và Đào tạo, Nội vụ, Tài chính - Kế hoạch, Kinh tế và Hạ tầng; 

Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng huyện. 

+ Xã Cường Lợi: Đại diện lãnh đạo Đảng ủy, HĐND, UBND, UBMTTQ 

xã; Ban giám hiệu Trường Tiểu học và THCS xã Cường Lợi và các thành phần có 

liên quan (đề nghị UBND xã mời). 

1.2. Từ 10h00 - 11h30 ngày 27/9/2018 

- Địa điểm: Hội trường tầng 3 Phòng Tài chính - Kế hoạch. 

- Thành phần: 

+ Lãnh đạo UBND huyện; 

+ Đại diện lãnh đạo các cơ quan: Văn phòng HĐND và UBND huyện; các 

Phòng: Giáo dục và Đào tạo, Nội vụ, Tài chính - Kế hoạch, Kinh tế và Hạ tầng; 

Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng huyện; 

+ Đại diện lãnh đạo UBND xã Cường Lợi. 

2. Nội dung: Khảo sát việc rà soát, sắp xếp mạng lưới trường, lớp học trên 

địa bàn huyện. 
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3. Tổ chức thực hiện 

 - Phòng Giáo dục và Đào tạo chuẩn bị tài liệu, hội trường và các điều kiện 

cần thiết tổ chức làm việc với Đoàn khảo sát tại UBND huyện; chỉ đạo Trường 

Tiểu học và THCS xã Cường Lợi chuẩn bị tài liệu, hội trường và các điều kiện 

cần thiết làm việc với Đoàn khảo sát tại Trường. 

 - Văn phòng HĐND và UBND huyện bố trí phương tiện cho các thành 

phần huyện đi làm việc với Đoàn khảo sát tại xã Cường Lợi.  

 - Các thành phần của huyện tập trung tại Trụ sở UBND huyện lúc 07h30 

ngày 27/9/2018 để đi xe chung. 

Nhận được giấy mời, đề nghị các đồng chí sắp xếp công việc đến dự đúng 

thành phần, thời gian, địa điểm trên./. 

 

 

 
Nơi nhận: 
- Như thành phần;  

- CT, các PCT UBND huyện; 
- C, PCVP HĐND và UBND huyện; 

- Lưu: VT. 

 

TL. CHỦ TỊCH 

KT. CHÁNH VĂN PHÒNG 

PHÓ CHÁNH VĂN PHÒNG 

 

 

 
 

 

 

Trần Huy Hoàn 
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