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GIẤY MỜI 

Kiểm tra tình hình cơ sở vật chất các trường học 

 

Thực hiện Kế hoạch số 05/KH-UBND, ngày 13/01/2020 của Ủy ban nhân dân 

(UBND) tỉnh Lạng Sơn về Kiểm định chất lượng giáo dục và công nhận trường học đạt 

chuẩn quốc gia năm 2020. UBND huyện tổ chức kiểm tra nắm tình hình cơ sở vật chất 

tại các nhà trường phấn đấu duy trì trường học đạt chuẩn quốc gia năm 2020 như sau: 

1. Thành phần: 

 - Đại diện lãnh đạo UBND huyện; 

- Trưởng Phòng Tài chính - Kế hoạch, lãnh đạo Phòng Kinh tế - Hạ tầng; 

- Trưởng Phòng GD&ĐT, viên chức phụ trách CSVC Phòng GD&ĐT; 

- Giám đốc Ban Quản lý dự án các công trình đầu tư xây dựng huyện; 

- Chủ tịch UBND xã, thị trấn nơi Đoàn đến kiểm tra. 

- Hiệu trưởng các trường được Đoàn đến kiểm tra. 

2. Đơn vị, thời gian kiểm tra:  

- Tại Trường TH TT Đồng Đăng: Hồi 14 giờ 30 phút, ngày  25/2/2020.  

- Tại Trường TH TT Cao Lộc: Hồi 15 giờ 10 phút, ngày  25/2/2020. 

- Tại Trường TH Nguyễn Bá Ngọc: Hồi 16 giờ, ngày  25/2/2020. 

 (Xuất phát lúc 13 giờ 15 phút tại sân UBND huyện) 

3. Công tác chuẩn bị 

Hiệu trưởng nhà trường được Đoàn đến kiểm tra có trách nhiệm chuẩn bị báo cáo 

khái quát tình hình quy mô trường lớp, cơ sở vật chất hiện tại của năm học 2019-2020 

và dự kiến nhu cầu cơ sở vật chất còn thiếu của nhà trường trong năm học 2020-2021 và 

5 năm tiếp theo. 

 UBND huyện yêu cầu các cơ quan cử đúng, đủ thành phần hành phần tham dự 

buổi làm việc./. 

Nơi nhận: 

- Như thành phần mời; 

- CT, các PCT; 

- Lưu VT. 

 

 TL. CHỦ TỊCH 

CHÁNH VĂN PHÒNG 

 

 

 

 

 

Hứa Anh Tuấn 
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