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  Cao Lộc, ngày        tháng 6 năm 2022 

 

GIẤY MỜI 

Dự họp làm việc với Đoàn kiểm tra của Ban Chỉ đạo cấp tỉnh  

Kỳ thi tốt nghiệp Trung học phổ thông năm 2022 

 
  

Thực hiện Thông báo số 99/TB-BCĐ, ngày 16/6/2022 của Ban Chỉ đạo cấp tỉnh về 

lịch kiểm tra công tác tổ chức thi tốt nghiệp trung học phổ thông năm 2022, Ban Chỉ đạo cấp 

huyện Kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2022 mời các thành phần làm việc với Đoàn kiểm tra 

như sau: 

1. Thành phần 

Thành viên Ban Chỉ đạo theo Quyết định số 1778/QĐ-UBND, ngày 30/5/2022 của 

UBND huyện Cao Lộc về thành lập Ban Chỉ đạo cấp huyện Kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ 

thông năm 2022. 

2. Thời gian: 8 giờ 00 phút, ngày 24/6/2022 (xuất phát tại UBND huyện 07 giờ) 

3. Địa điểm: Tại trường THPT Đồng Đăng. 

4. Chuẩn bị nội dung 

- Giao Trường THPT Đồng Đăng chuẩn bị điều kiện làm việc với đoàn; tham mưu 

xây dựng báo cáo của Ban Chỉ đạo theo các nội dung kiểm tra tại Thông báo số 99/TB-

BCĐ, ngày 16/6/2022 của Ban Chỉ đạo cấp tỉnh và gửi về BCĐ cấp huyện (qua Phòng 

GD&ĐT để kiểm duyệt) chậm nhất ngày 22/6/2022. 

- Giao Phòng Giáo dục và Đào tạo xây dựng báo cáo của Ban Chỉ đạo, in tài liệu 

phục vụ Đoàn kiểm tra của tỉnh, thông báo cho các thành viên của đoàn về lịch công tác. 

Ban Chỉ đạo cấp huyện đề nghị các thành phần đến dự họp đúng thời gian, địa điểm 

trên./. 

 Nơi nhận: 

- Như thành phần mời; 

- CT, các PCT UBND huyện; 

- CPVP; 

- Lưu: VT.         

 

TM. BAN CHỈ ĐẠO 

TRƯỞNG BAN 

 

 
 

 

 
PHÓ CHỦ TỊCH UBND HUYỆN 

Nguyễn Văn Thịnh 
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