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GIẤY MỜI 

Họp Ban Chỉ đạo thực hiện Đề án kiên cố hóa trường, lớp học  
và nhà công vụ cho giáo viên tỉnh Lạng Sơn giai đoạn 2017 - 2020 

 

Thực hiện Chương trình công tác tháng 8/2018, đồng chí Hồ Tiến Thiệu, 
Phó Chủ tịch UBND tỉnh, Trưởng Ban Chỉ đạo thực hiện Đề án kiên cố hóa trường, 
lớp học và nhà công vụ cho giáo viên tỉnh Lạng Sơn giai đoạn 2017 - 2020 (Ban 
Chỉ đạo) tổ chức cuộc họp Ban Chỉ đạo với nội dung như sau: 

1. Thành phần 

- Đồng chí Hồ Tiến Thiệu, Phó Chủ tịch UBND tỉnh: Chủ trì; 

- Thành viên Ban Chỉ đạo theo Quyết định số 1623/QĐ-UBND ngày 
31/8/2017 của Chủ tịch UBND tỉnh về việc thành lập Ban Chỉ đạo thực hiện Đề 
án Kiên cố hóa trường, lớp học và nhà công vụ cho giáo viên tỉnh Lạng Sơn giai 
đoạn 2017 - 2020; 

- Đại diện lãnh đạo UBND các huyện. 

2. Thời gian, địa điểm: Bắt đầu từ 14 giờ 00 ngày 07/8/2018 (thứ Ba), tại 
phòng họp trực tuyến tầng 3 trụ sở UBND tỉnh. 

3. Nội dung làm việc: Xem xét tình hình, tiến độ triển khai thực hiện Dự 
án đầu tư các phòng học thuộc Chương trình kiên cố hóa trường lớp học mầm 
non, tiểu học giai đoạn 2017 – 2020. 

4. Phân công nhiệm vụ 

- Sở Giáo dục và Đào tạo báo cáo tình hình thực hiện dự án bằng văn bản, 
in ấn, phát cho các thành phần dự họp (gửi 03 bộ tài liệu về Văn phòng UBND 
tỉnh trong ngày 06/8/2018); 

- Văn phòng UBND tỉnh chuẩn bị phòng họp; 

-  Các thành phần dự họp chuẩn bị ý kiến tham gia. 

Trân trọng kính mời các thành phần tham dự họp./. 
 

 
Nơi nhận:  
- Như thành phần mời; 
- Chủ tịch, các Phó Chủ tịch UBND tỉnh;  
- C, PVP UBND tỉnh,  
  các phòng CV, TT TH-CB; 
- Lưu: VT, KTN (HVT). 

TL. CHỦ TỊCH 
CHÁNH VĂN PHÒNG 

 

 
 

 
Phùng Quang Hội 

 


		2018-08-03T10:42:43+0700
	Văn phòng Ủy ban Nhân dân




