
ỦY BAN NHÂN DÂN 

HUYỆN CAO LỘC 

 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

  Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

  Số:         /UBND-GDĐT 
V/v kiểm tra công tác chuẩn bị cho 

 khai giảng năm học 2020-2021 

                Cao Lộc, ngày       tháng 8  năm 2020 

 

Kính gửi:  

    - Các phòng: Giáo dục và Đào tạo, Tài chính-Kế hoạch, Kinh tế- 

Hạ tầng; Tài nguyên và Môi trường. 

    - UBND thị trấn Đồng Đăng; UBND xã Thụy Hùng 

    - Các trường MN, TH và THCS trên địa bàn thị trấn Đồng Đăng. 

              - Các trường MN, TH và THCS trên địa bàn xã Thụy Hùng. 

 Thực hiện chương trình công tác năm 2020, để kịp thời nắm tình hình thực tế 

các nhà trường trong công tác chuẩn bị điều kiện khai giảng năm học mới 2020-

2021. Ủy ban nhân dân huyện tiến hành kiểm tra công tác chuẩn bị cho khai giảng 

năm học mới và một số công tác khác đối với các trường MN, TH và THCS trên 

địa bàn thị trấn Đồng Đăng và xã Thụy Hùng, cụ thể như sau: 

1. Thời gian làm việc: ngày 26/8/2020. 

1.1. Đối với các trường MN, TH, THCS trên địa bàn thị trấn Đồng Đăng 

+ Từ 7 giờ 30 phút đến 9 giờ 30 phút: Thực tế kiểm tra CSVC tại các trường 

MN, TH, THCS. 

+ Từ 9 giờ 45 phút đến 11h30: Làm việc tập trung tại trường THCS thị trấn 

Đồng Đăng. 

1.2. Đối với các trường MN, TH, THCS trên địa bàn xã Thụy Hùng 

+ Từ 14 giờ  đến 15 giờ 30 phút: Thực tế kiểm tra CSVC tại các trường MN, 

TH, THCS. 

+ Từ 15 giờ 45 phút đến 17h30: Làm việc tập trung tại trường TH xã Thụy 

Hùng. 

2.  Thành phần làm việc: 

 - Lãnh đạo UBND huyện; 

- Lãnh đạo Phòng GD&ĐT; 

- Lãnh đạo Phòng Tài chính-Kế hoạch; 

- Lãnh đạo Phòng Kinh tế - Hạ tầng; 

- Lãnh đạo phòng Tài nguyên và Môi trường 

- Các nhà trường: Ban giám hiệu, tổng phụ trách đội. 



3. Nội dung làm việc:  

Nhà trường chuẩn bị báo cáo ngắn gọn một số công việc: 

+ Quy mô trường lớp năm học 2020-2021; tình hình đội ngũ giáo viên, nhân 

viên, cơ sở vật chất nhà trường; 

+ Công tác tu sửa cơ sở vật chất, thiết bị, sắp xếp các phòng học, phòng chức 

năng, chăm sóc bồn hoa, cây cảnh, khuôn viên trường lớp học đảm bảo xanh, sạch, 

đẹp để chuẩn bị cho năm học 2020-2021; 

 + Công tác xây dựng kế hoạch, chuẩn bị điều kiện khai giảng năm học mới 

2020-2021. 

UBND huyện yêu cầu các trường thực hiện nghiêm túc nội dung trên./.  

 
Nơi nhận: 
- Như trên; 

- Chủ tịch, các PCT UBND huyện; 

- CVP, các PCVP; 

- Lưu VT. 

TL. CHỦ TỊCH 

CHÁNH VĂN PHÒNG 

 

 

 

 

Hứa Anh Tuấn 
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