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GIẤY MỜI 
Làm việc với Sở Giáo dục và Đào tạo về công tác kiểm tra các Đề án Đầu tư 

cơ sở vật chất trường lớp học tại huyện Chi Lăng 
 

Thực hiện Thông báo số 1970/SGDĐT-KHTC ngày 19/8/2019 của Sở Giáo 
dục và Đào tạo tỉnh Lạng Sơn về kiểm tra tình hình thực hiện các Đề án Đầu tư cơ 
sở vật chất trường lớp học tại huyện Chi Lăng. Ủy ban nhân dân huyện trân trọng 
kính mời các thành phần làm việc, cụ thể như sau: 

I. Thành phần 

- Đồng chí Đinh Hữu Học, Chủ tịch UBND huyện; 

- Đại diện lãnh đạo các cơ quan, đơn vị: Phòng Tài chính - Kế hoạch huyện; 
Ban QLDA ĐTXD huyện; Phòng GD&ĐT và chuyên viên phụ trách cơ sở vật chất 
trường học; UBND xã Bắc Thuỷ; UBND xã Hữu Kiên. 

II. Thời gian, địa điểm: Ngày 21/8/2019 

1. Từ 07 giờ 00 phút: làm việc với Đoàn, kiểm tra công trình xây dựng tại 
các trường MN xã Bắc Thuỷ, THCS xã Bắc Thuỷ. 

2. Từ 09 giờ 00 phút: làm việc với Đoàn, kiểm tra công trình xây dựng tại xã 
Hữu Kiên bao gồm: Trường MN xã Hữu Kiên (điểm trường chính); trường 
PTDTBT TH 2 xã Hữu Kiên (điểm trường Thằm Nà); trường PTDTBT THCS xã 
Hữu Kiên. 

3. Từ 10 giờ 15 phút: làm việc chung với Đoàn kiểm tra tại trường PTDTBT 
THCS xã Hữu Kiên. 

III. Nội dung: Làm việc với Sở Giáo dục và Đào tạo về công tác kiểm tra các 
Đề án Đầu tư cơ sở vật chất trường lớp học tại huyện Chi Lăng. 

IV. Công tác chuẩn bị 

- Giao phòng GD&ĐT tham mưu báo cáo, hồ sơ, tài liệu liên quan để làm 
việc; thông báo cho BGH các đơn vị trường được kiểm tra chuẩn bị các điều kiện 
cần thiết để phối hợp với Đoàn kiểm tra thực hiện nhiệm vụ.  

- Giao Văn phòng HĐND và UBND huyện bố trí xe đưa các thành viên làm 
việc cùng Đoàn kiểm tra (các thành viên tập trung, xuất phát lúc 06 giờ 45 phút tại 
sân UBND huyện Chi Lăng). 

Trân trọng kính mời các thành phần dự họp đúng thời gian và địa điểm trên./. 
 

 
Nơinhận: 
- Như thành phần mời; 
- CVP, PCVP HĐND&UBND huyện; 
- Lưu: VT, VP. 

 

TL. CHỦ TỊCH 
CHÁNH VĂN PHÒNG 

 

 

 
Nguyễn Hùng Mạnh 
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