
UỶ BAN NHÂN DÂN                      CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

  HUYỆN CAO LỘC                                     Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

  Số:         /GM-UBND                                 Cao Lộc, ngày        tháng 5 năm 2020 

 
GIẤY MỜI  

 

Thực hiện Công văn số 731/UBND-VP, ngày 08/4/2020 của UBND huyện 

Cao Lộc về việc xin ý kiến góp ý dự thảo Quy định tạm thời về điều động, bố trí, 

biệt phái đối với giáo viên, nhân viên các trường thuộc UBND huyện Cao Lộc. Để 

Quy định được xây dựng đảm bảo chặt chẽ và phù hợp với điều kiện thực tế địa 

phương trước khi ban hành, UBND huyện tổ chức cuộc họp để thảo luận, thống 

nhất về nội dung dự thảo Quy định tạm thời về điều động, biệt phái đối với giáo 

viên, nhân viên các trường thuộc UBND huyện Cao Lộc như sau:  

1. Thành phần 

- Lãnh đạo UBND huyện; 

- Đại diện Ủy ban MTTQ VN huyện;  

- Đại diện Ban Tổ chức Huyện ủy Cao Lộc; 

- Đại diện Ban Kinh tế - Xã hội HĐND huyện; 

- Đại diện lãnh đạo Liên đoàn Lao động huyện;  

- Đại diện lãnh đạo Thanh tra huyện; 

- Đại diện lãnh đạo các phòng: Nội vụ, Tư pháp, Thanh tra, Tài chính - Kế 

hoạch, Kinh tế - Hạ tầng; Lao động, Thương binh, Xã hội - Dân tộc;  

- Trưởng Phòng, các Phó trưởng phòng, công chức phụ trách công tác Tổ 

chức cán bộ, kế toán Phòng Giáo dục và Đào tạo;  

2. Thời gian:   14 giờ, ngày 22/5/2020. 

 3. Địa điểm: Phòng họp số 1, UBND huyện Cao Lộc. 

UBDN huyện trân trọng kính mời đại biểu đến dự./.   

                                         

(Giao Phòng Giáo dục và Đào tạo chuẩn bị các tài liệu liên quan cuộc họp) 

                           

Nơi nhận:                                                                                 TL. CHỦ TỊCH 

- Như thành phần mời;                                                 CHÁNH VĂN PHÒNG 

- CT, các PCT UBND huyện; 

- CPVP; 

- Lưu: VT. 

 

 

 

          Hứa Anh Tuấn 

 

 

 

 

 



 

 

 

CHƯƠNG TRÌNH HỌP 

Góp ý dự thảo Quy định tạm thời về điều động, bố trí, biệt phái đối với giáo 

viên, nhân viên các trường thuộc UBND huyện Cao Lộc. 

 

Số 

TT 
Nội dung Người thực hiện 

1 
Ổn định tổ chức, giới thiệu đại biểu, thông báo 

chương trình làm việc 

Đ/c Nguyễn Văn Thịnh, 

Trưởng phòng GD&ĐT 

2 

Phát biểu quán triệt, nêu yêu cầu nội udng cuộc 

họp 

 

Đ/c Lãnh đạo UBND huyện 

3 

Thông qua dự thảo Quy định tạm thời về điều 

động, bố trí, biệt phái đối với giáo viên, nhân 

viên các trường thuộc UBND huyện Cao Lộc 

Đ/c Nguyễn Văn Thịnh - 

Trưởng phòng GD&ĐT 

4 

 

Thảo luận, góp ý kiến đối với Quy định tạm 

thời về điều động, bố trí, biệt phái đối với giáo 

viên, nhân viên các trường thuộc UBND huyện 

Cao Lộc 

Các thành viên dự họp 

5 

 

Kết luận cuộc họp 

 

Lãnh đạo UBND huyện 
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