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GIẤY MỜI  
 

 

Thực hiện Quyết định số 2316/QĐ-UBND, ngày 03/8/2020 của UBND huyện Cao 

Lộc về việc thành lập Hội đồng xét duyệt khoảng cách và địa bàn làm căn cứ xác định 

học sinh không thể đến trường và trở về trong ngày năm học 2020-2021;  

Hội đồng xét duyệt khoảng cách và địa bàn xác định học sinh không thể đến 

trường và trở về trong ngày mời thành phần dự họp xét duyệt khoảng cách và địa bàn 

làm căn cứ xác định học sinh không thể đến trường và trở về trong ngày năm học 

2020-2021 trên địa bàn huyện Cao Lộc, cụ thể như sau: 

I. Thành phần 

- Đại diện lãnh đạo UBND các xã: Bảo Lâm; Lộc Yên; Hồng Phong; Thụy 

Hùng; Yên Trạch; Công Sơn; Mẫu Sơn; Thạch Đạn; Thanh Lòa; Phú Xá, Xuân Long; 

Xuất Lễ; Cao Lâu; Bình Trung; Tân Liên; Hòa Cư.  

II. Thời gian, địa điểm 

1. Thời gian: 14 giờ 00 phút, ngày 14/8/2020. 

2. Địa điểm: Phòng họp số 2, trụ sở UBND huyện. 

Kính mời các đại biểu đến dự họp đúng thời gian quy định./ 

 
Nơi nhận: 
- Như thành phần mời; 

- CT, các PCT UBND huyện; 

- Phòng GD&ĐT; 

- Lưu: VT.         

 

TM. HỘI ĐỒNG 

CHỦ TỊCH 

 

 

 

 
PHÓ CHỦ TỊCH UBND HUYỆN 

Hoàng Quy 

 

 

 

 

 

 

 



 

CHƯƠNG TRÌNH 

Họp Hội đồng xét duyệt khoảng cách và địa bàn làm căn cứ xác định 

 học sinh không thể đi đến trường và trở về nhà trong ngày  

năm học 2020 - 2021 

 

 

1. Ổn định tổ chức, giới thiệu thành phần họp; 

2. Thông báo nội dung, chương trình làm việc; 

3. Báo cáo công tác triển khai thực hiện và tổng hợp hồ sơ; 

4. Hội đồng tiến hành họp xét; 

5. Kết luận của Chủ tịch Hội đồng xét duyệt. 
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