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ỦY BAN NHÂN DÂN CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

     HUYỆN CAO LỘC Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
 

    Số: 67/GM-UBND 
 

     Cao Lộc, ngày 18 tháng 3 năm 2020   
           

 

GIẤY MỜI 

  

 Căn cứ Nghị quyết số 64/NQ-HĐND, ngày 10/12/2019 của Hội đồng nhân 

dân tỉnh Lạng Sơn về việc sáp nhập, đặt tên thôn, tổ dân phố trên địa bàn tỉnh Lạng 

Sơn; Thực hiện Nghị quyết số 129-NQ/HU, ngày 12/7/2019 của Ban Thường vụ 

Huyện ủy Cao Lộc về công tác tổ chức, cán bộ; công tác đảng viên;  

 Để đảm bảo tính thống nhất, chặt chẽ trong công tác quản lý điều hành, 

thuận tiện trong thực hiện các nhiệm vụ giáo dục trên địa bàn, Ủy ban nhân dân 

huyện Cao Lộc tổ chức họp thống nhất chuẩn bị các điều kiện đảm bảo về phương 

án sáp nhập các trường học trên địa bàn xã Bình Trung, cụ thể như sau:  

 1. Thành phần tham dự 

 - Lãnh đạo UBND huyện (chủ trì) 

- Đại diện lãnh đạo Phòng Nội vụ; 

- Đại diện lãnh đạo, chuyên viên phụ trách công tác Tổ chức cán bộ Phòng 

Giáo dục và Đào tạo huyện; 

- Đại diện lãnh đạo Phòng Tài chính - Kế hoạch; 

- Đại diện lãnh đạo Phòng Tài nguyên Môi trường; 

- Đại diện lãnh đạo Đảng ủy, HĐND xã Bình Trung; 

- Chủ tịch, Phó Chủ tịch UBND xã Bình Trung 

- Công chức phụ trách Văn hóa - Xã hội, Tư pháp xã Bình Trung; Hiệu 

trưởng, phó hiệu trưởng các trường học trên địa bàn xã Bình Trung; trưởng các 

thôn thuộc địa bàn xã Bình Trung. (UBND huyện giao UBND xã Bình Trung mời) 

2. Thời gian, địa điểm 

- Thời gian: 01 buổi, từ 14 giờ 00 phút, ngày 25/3/2020. 

- Địa điểm: Tại UBND xã Bình Trung. 

 (Các thành phần huyện tập trung tại UBND huyện, xuất phát lúc 13 giờ 15 

phút ngày 25/3/2020) 

 3. Nội dung: Thống nhất chủ trương và chuẩn bị các điều kiện đảm bảo việc 

sáp nhập các trường học trên địa bàn xã Bình Trung. 

 4. Phân công chuẩn bị 

 - Giao Phòng Giáo dục và Đào tạo chủ trì phối hợp với Phòng Nội vụ chuẩn 

bị báo cáo và các tài liệu liên quan. 



 

  

 - Giao UBND xã Bình Trung chuẩn bị cơ sở vật chất và Hội trường phục vụ 

cho buổi làm việc. 

  Ủy ban nhân dân huyện kính mời các thành phần tham gia dự họp đúng thời 

gian, địa điểm theo quy định./. 
 

 

 

Nơi nhận: 
- Như thành phần mời; 

- CT, các PCT UBND huyện; 

- Phòng GD&ĐT; 

- Lưu: VT, GDĐT. 
 

TL.CHỦ TỊCH 

KT. CHÁNH VĂN PHÒNG 

PHÓ CHÁNH VĂN PHÒNG 

 

 
 

 

 

Nông Thị Hằng 
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CHƯƠNG TRÌNH  
Họp chuẩn bị các điều kiện thực hiện sáp nhập trường học  

trên địa bàn xã Bình Trung 

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

 
 

 1. Từ 14 giờ 00 đến 15 giờ 30: Đi thực tế kiểm tra cơ sở vật chất, địa điểm tại 

trường học xã Bình Trung. 

2. Từ 15 giờ 30: Họp tại UBND xã Bình Trung: 

2.1. Báo cáo của Phòng GD&ĐT về tình hình công tác giáo dục và đào tạo trên 

địa bàn xã Bình Trung và dự kiến phương án sáp nhập các trường học trên địa bàn xã 

Bình Trung. 

 2.2. Các thành phần dự họp thảo luận, phát biểu ý kiến 

 2.3. Lãnh đạo UBND huyện kết luận thảo luận./. 
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