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CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
Lạng Sơn, ngày 12 tháng 12 năm 2018

GIẤY MỜI
Kiểm tra tình hình thực hiện công trình các phòng học tại huyện Chi Lăng
thuộc dự án Đầu tư các phòng học thuộc Chương trình kiên cố hóa trường
lớp học mầm non, tiểu học giai đoạn 2017-2020 tỉnh Lạng Sơn
Thực hiện Chương trình công tác tháng 12/2018, đồng chí Hồ Tiến Thiệu,
Phó Chủ tịch UBND tỉnh tổ chức đi kiểm tra tình hình thực hiện công trình các
phòng học tại huyện Chi Lăng thuộc dự án Đầu tư các phòng học thuộc Chương
trình kiên cố hóa trường lớp học mầm non, tiểu học giai đoạn 2017-2020 tỉnh
Lạng Sơn với nội dung cụ thể như sau:
1. Thành phần:
- Đồng chí Hồ Tiến Thiệu, Phó Chủ tịch UBND tỉnh.
- Lãnh đạo các Sở: Giáo dục và Đào tạo, Kế hoạch và Đầu tư, Tài chính,
Xây dựng, Tài nguyên và Môi trường; Lãnh đạo Ban Quản lý Đầu tư xây dựng
tỉnh, Văn phòng UBND tỉnh.
- Đại diện lãnh đạo UBND Chi Lăng.
- Các nhà thầu tham gia dự án (giao Sở Giáo dục và Đào tạo mời).
2. Thời gian, địa điểm làm việc:
Từ 8 giờ 00 phút, ngày 14/12/2018 (thứ Sáu), kiểm tra Trường Mầm non
xã Hữu Kiên; từ 10 giờ 00 phút, kiểm tra Trường Tiểu học xã Vân An, huyện Chi
Lăng. Sau khi kiểm tra thực tế, sẽ tổ chức họp tại thực địa, địa điểm do Chủ đầu
tư dự án bố trí. Thời gian xuất phát tại trụ sở UBND tỉnh: 6 giờ 15’ ngày
14/12/2018.
3. Nội dung làm việc:
Kiểm tra tiến độ thực hiện công trình các phòng học tại huyện Chi Lăng
thuộc 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. Công tác chuẩn bị:
a) Sở Giáo dục và Đào tạo chuẩn bị báo cáo khái quát tình hình thực hiện
dự án trên địa bàn toàn tỉnh và cụ thể công trình tại huyện Chi Lăng.
b) Các Sở: Kế hoạch và Đầu tư, Tài chính, Xây dựng, Tài nguyên và Môi
trường; UBND huyện Chi Lăng báo cáo thực hiện các nhiệm vụ theo chức năng,
nhiệm vụ được giao.

c) Bố trí phương tiện:
- Lãnh đạo UBND tỉnh và Văn phòng UBND tỉnh đi xe của lãnh đạo tỉnh;
- Sở Kế hoạch và Đầu tư đi chung xe của Sở Giáo dục và Đào tạo;
- Sở Xây dựng, Sở Tài nguyên và Môi trường đi chung xe của Sở Tài
chính;
- Phóng viên Báo Lạng Sơn, Đài PT-TH tỉnh, Cổng Thông tin điện tử tỉnh
đi chung xe của Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng tỉnh;
- Các thành phần khác chủ động phương tiện.
Trân trọng kính mời các thành phần tham dự./.
Nơi nhận:
- Như thành phần mời;
- Chủ tịch, các Phó Chủ tịch UBND tỉnh;
- Báo Lạng Sơn, Đài PT-TH tỉnh, Cổng TTĐT;
- CPVP UBND tỉnh,
các phòng: TH, KTN, HC-QT, TTTHCB;
- Lưu: VT, HVTr.
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