
 

 

UBND HUYỆN CAO LỘC 

TỔ THẨM ĐỊNH, RÀ SOÁT 1269 

 
Số:          /GM-TTĐ, RS 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc 

 

Cao Lộc, ngày       tháng     năm 2021 

  

GIẤY MỜI 

Họp Tổ thẩm định, rà soát Quyết định ban hành Quy định vị trí, 

chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của phòng Giáo dục và Đào tạo 

  
 Thực hiện Quyết định số 1269/QĐ-UBND ngày 12/4/2021 của UBND 

huyện Cao Lộc về việc thành lập Tổ thẩm định, rà soát Quyết định ban hành Quy 

định vị trí, chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của phòng Giáo dục và Đào tạo huyện 

Cao Lộc; Tổ thẩm định, rà soát tổ chức cuộc họp cụ thể như sau: 

 1. Thành phần: 

 - Đồng chí: Hứa Anh Tuấn – Chánh văn phòng HĐND và UBND huyện - 

Tổ trưởng;   

- Các thành viên Tổ thẩm định, rà soát Quyết định ban hành Quy định vị trí, 

chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của phòng Giáo dục và Đào tạo được thành lập 

theo Quyết định số 1269/QĐ-UBND ngày 12/4/2021 của Chủ tịch UBND huyện 

Cao Lộc. 

 2. Nội dung: 

 Thẩm định rà soát Quyết định ban hành Quy định vị trí, chức năng, nhiệm 

vụ, quyền hạn của phòng Giáo dục và Đào tạo huyện Cao Lộc. 

 3. Thời gian và địa điểm: 

 - Thời gian:   14 giờ 00 phút, ngày 13/4/2021. 

 - Địa điểm: Tại phòng họp số 3, trụ sở UBND huyện Cao Lộc. 

 4. Nội dung:  

Phòng Giáo dục và Đào tạo phối hợp với phòng Tư pháp chuẩn bị nội dung 

cuộc họp. 

 Tổ thẩm định, rà soát trân trọng kính mời các thành phần có mặt đúng thời 

gian, địa điểm nêu trên./. 

 

Nơi nhận: 
- Như thành phần; 

- CT, PCT UBND huyện; 

- C, PCVP; 

- Lưu: VT. 

TỔ TRƯỞNG 

 
 
 

 

CHÁNH VĂN PHÒNG  

HĐND & UBND HUYỆN 

Hứa Anh Tuấn 
 

 


		2021-04-12T20:15:38+0700


		2021-04-13T07:46:47+0700


		2021-04-13T07:46:47+0700


		2021-04-13T07:46:47+0700


		2021-04-13T07:46:47+0700




