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GIẤY MỜI
Dự làm việc với Đoàn kiểm tra, đánh giá ngoài công tác
kiểm định chất lượng giáo dục và công nhận trường học
đạt chuẩn quốc gia của UBND tỉnh

Thực hiện Kế hoạch số 106/KH-UBND, ngày 19/3/2020 của Ủy ban nhân
dân huyện Cao Lộc về thực hiện công tác Kiểm định chất lượng giáo dục và xây
dựng trường học đạt chuẩn quốc gia năm 2020;
Thực hiện Thông báo số 281/TB-SGDĐT, ngày 02/02/2021 của Sở Giáo
dục và Đào tạo tỉnh Lạng Sơn về việc Khảo sát chính thức tại trường Mầm non xã
Hồng Phong, huyện Cao Lộc;
UBND huyện Cao Lộc mời thành phần làm việc với Đoàn kiểm tra, đánh giá
ngoài công tác kiểm định chất lượng giáo dục và công nhận trường học đạt chuẩn
quốc gia tại trường Mầm non xã Hồng Phong huyện Cao Lộc như sau:
1. Thành phần
- Lãnh đạo Ủy ban nhân dân huyện;
- Lãnh đạo, chuyên viên phụ trách công tác kiểm định chất lượng giáo dục
Phòng Giáo dục và Đào tạo;
- Lãnh đạo Phòng Kinh tế - Hạ tầng;
- Lãnh đạo Phòng Tài nguyên và Môi trường;
- Lãnh đạo Phòng Nội vụ;
- Lãnh đạo Phòng Tài chính – Kế hoạch.
- Lãnh đạo, công chức VH-XH của UBND xã Hồng Phong
2. Thời gian, địa điểm:
- Thời gian kiểm tra: Từ 8 giờ 00, ngày 05/02/2021
- Địa điểm: tại trường Mầm non xã Hồng Phong
3. Chuẩn bị
- Giao Phòng GDĐT chủ trì phối hợp với Văn Phòng HĐND&UBND
huyện, UBND xã và các phòng liên quan để chuẩn bị nội dung cho buổi làm việc;
chỉ đạo BGH trường Mầm non xã Hồng Phong chuẩn bị đầy đủ hồ sơ kiểm định và
các điều kiện đảm bảo cơ sở vật chất phục vụ cho buổi làm việc.
- Giao Văn phòng HĐND&UBND huyện bố trí phương tiện đi xã.

(đại diện các Phòng tập trung tại UBND huyện lúc 7 giờ 00 phút để xuất
phát; liên hệ đồng chí Cam Thị Thu Huyền, chuyên viên Phòng GDĐT, ĐT
0912334989)
UBND huyện yêu cầu thủ trưởng các phòng, cơ quan cử đúng, đủ thành
phần dự họp theo quy định./.
Nơi nhận:
- Như thành phần mời;
- CT, các PCT UBND huyện;
- C,PVP;
- Lưu: VT.

TL. CHỦ TỊCH
CHÁNH VĂN PHÒNG

Hứa Anh Tuấn

