
ỦY BAN NHÂN DÂN 

HUYỆN CAO LỘC 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

Số:         /GM-UBND                        Cao Lộc, ngày        tháng 6 năm 2022 

GIẤY MỜI 

Làm việc với Đoàn Giám sát Hội đồng nhân dân tỉnh 

               

Thực hiện Thông báo số 491/TB-ĐGS-VHXH ngày 08/6/2022 của Hội đồng nhân dân 

tỉnh Lạng Sơn về chương trình giám sát tình hình, kết quả thực hiện công tác xây dựng trường 

học đạt chuẩn quốc gia trên địa bàn tỉnh giai đoạn 2018-2021. UBND huyện Cao Lộc mời 

thành phần làm việc với Đoàn giám sát Hội đồng nhân dân tỉnh như sau: 

1. Thời gian, địa điểm 

Ngày 16/6/2022: (Xuất phát đi Đồng Đăng 7 giờ tại UBND huyện) 

- Từ 07h30: Làm việc với đoàn tại trường tiểu học thị trấn Đồng Đăng. 

- Từ 09h00: Làm việc với đoàn tại trường THCS thị trấn Cao Lộc. 

- Từ 10h00: Làm việc với đoàn tại Phòng họp số 01, UBND huyện. 

2. Thành phần 

- Làm việc tại trường tiểu học thị trấn Đồng Đăng, THCS thị trấn Cao Lộc, UBND 

huyện: 

+ Đại diện Thường trực Hội đồng nhân dân huyện; 

+ Lãnh đạo Ủy ban nhân dân huyện; 

+ Lãnh đạo Phòng Giáo dục và Đào tạo; 

+ Lãnh đạo Phòng Tài chính – Kế hoạch; 

- Làm việc tại UBND huyện mời thêm thành phần: 

+ Lãnh đạo Phòng Kinh tế hạ tầng; 

+ Lãnh đạo Phòng Tài nguyên – Môi trường; 

+ Lãnh đạo Phòng Nội vụ; 

Ghi chú: UBND huyện giao phòng GDĐT chuẩn bị hồ sơ, báo cáo của UBND huyện 

làm việc với Đoàn. 

UBND huyện kính mời Thường trực Hội đồng nhân dân huyện, lãnh đạo UBND huyện, 

các đồng chí Lãnh đạo các Phòng tham dự đầy đủ, đúng thời gian, địa điểm trên./. 

 

Nơi nhận:                                                                          
- Như trên; 

- CT, các PCT UBND huyện;  

- C,PVP; 

- Các CVVP; 

- Lưu: VT. 

 

TL. CHỦ TỊCH 

 CHÁNH VĂN PHÒNG 

 

 

 

 

Hứa Anh Tuấn  
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