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THÔNG BÁO 
Về việc lãnh đạo UBND tỉnh 

làm việc với Trường Cao đẳng Sư phạm Lạng Sơn  
 

Thực hiện Chương trình công tác tháng 9 năm 2018 của UBND tỉnh, đồng 
chí Hồ Tiến Thiệu, Phó Chủ tịch UBND tỉnh tổ chức buổi làm việc với Trường 
Cao đẳng Sư phạm Lạng Sơn, cụ thể như sau: 

1. Thành phần 

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

- Đại diện lãnh đạo các Sở, ngành: Giáo dục và Đào tạo; Nội vụ; Tài 
chính; Lao động - Thương binh và Xã hội; Kế hoạch và Đầu tư; Nông nghiệp 
và Phát triển nông thôn; Khoa học và Công nghệ; Tư pháp; Văn phòng UBND 
tỉnh; 

- Hiệu trưởng, các Phó Hiệu trưởng, lãnh đạo các khoa, phòng, trung tâm, 
tổ chức đoàn thể thuộc Trường Cao đẳng Sư phạm Lạng Sơn (giao Nhà trường 
mời). 

2. Thời gian: 01 buổi, bắt đầu từ 8 giờ, ngày 19/9/2018 (thứ Tư). 

3. Địa điểm: Tại Trường Cao đẳng Sư phạm Lạng Sơn (số 09, đường Đèo 
Giang, phường Chi Lăng, thành phố Lạng Sơn). 

4. Nội dung 

a) Việc bố trí, sắp xếp tổ chức bộ máy, kết quả triển khai thực hiện nhiệm 
vụ công tác từ sau khi bổ sung chức năng, nhiệm vụ, tổ chức bộ máy Trường 
Trung cấp Kinh tế - Kỹ thuật về trường Cao đẳng Sư phạm đến nay; tình hình 
công tác tuyển sinh, đào tạo các ngành, công tác bồi dưỡng và liên kết đào tạo; 
công tác sắp xếp, quản lý, sử dụng, xây dựng và phát triển đội ngũ; việc xây dựng 
phương án tự chủ, xây dựng Đề án thành lập trường thực hành sư phạm; phương 
hướng, nhiệm vụ trọng tâm năm học 2018 - 2019 và định hướng phát triển Nhà 
trường trong thời gian tiếp theo. 

b) Những khó khăn, vướng mắc, nguyên nhân và kiến nghị, đề xuất. 

5. Tổ chức thực hiện 

a) Giao Sở Giáo dục và Đào tạo chỉ đạo Trường Cao đẳng Sư phạm chuẩn 
bị Báo cáo theo các nội dung trên và các tài liệu liên quan, in đủ cho các thành 
phần dự họp; chuẩn bị các điều kiện để làm việc.  
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b) Các thành phần dự buổi làm việc theo chức năng, nhiệm vụ, chuẩn bị ý 
kiến tham gia. 

UBND tỉnh thông báo để các cơ quan, đơn vị liên quan thực hiện. 

(Thông báo này thay cho Giấy mời các thành phần dự làm việc)./. 

 
 

 

Nơi nhận: 
- Như thành phần mời làm việc; 
- Chủ tịch, các Phó Chủ tịch UBND tỉnh; 
- Trường Cao đẳng Sư phạm; 
- Đài PTTH tỉnh, Báo LS (đưa tin); 
- C, PCVP UBND tỉnh, 
  các phòng: KG-VX, TH, HC-QT, TH-CB; 
- Lưu: VT, KG-VX (NTH). 

TL. CHỦ TỊCH 
KT. CHÁNH VĂN PHÒNG 
PHÓ CHÁNH VĂN PHÒNG 

 
 
 
 
 
 

Phạm Hùng Trường 
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