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Lạng Sơn, ngày  04  tháng 4 năm 2019 

 

GIẤY MỜI 
Họp xem xét Đề án đầu tư xây dựng nhà vệ sinh cho các trường, 

 điểm trường mầm non và phổ thông năm 2019 
 

Thực hiện Chương trình công tác của UBND tỉnh tháng 4/2019, đồng chí 
Nguyễn Long Hải, Phó Chủ tịch UBND tỉnh tổ chức cuộc họp với nội dung sau: 

1. Thành phần 

- Đồng chí Nguyễn Long Hải, Phó Chủ tịch UBND tỉnh - Chủ trì. 

- Đại diện lãnh đạo các sở: Giáo dục và Đào tạo, Kế hoạch và Đầu tư, Tài 
chính, Tài nguyên và Môi trường, Xây dựng, Y tế. 

- Đại diện lãnh đạo UBND các huyện, thành phố. 

- Đại diện lãnh đạo Văn phòng UBND tỉnh và các Phòng: Kinh tế chuyên 
ngành, Khoa giáo - Văn xã. 

- Công ty Cổ phần Tư vấn xây dựng Lạng Sơn (đơn vị lập thiết kế mẫu). 

2. Nội dung 

Xem xét nội dung dự thảo Đề án đầu tư xây dựng nhà vệ sinh cho các 
trường, điểm trường mầm non và phổ thông năm 2019. 

3. Thời gian, địa điểm  

Thời gian: 01 buổi, bắt đầu từ 8 giờ 00 ngày 05/4/2019 (thứ Sáu), tại 
phòng họp tầng 4, trụ sở UBND tỉnh. 

4. Phân công chuẩn bị 

- Sở Giáo dục và Đào tạo chuẩn bị báo cáo và các hồ sơ, tài liệu liên quan 
phục vụ nội dung họp. (Báo cáo, tài liệu chuẩn bị đầy đủ cho các thành viên dự 
họp). 

- Các thành phần dự họp chuẩn bị thông tin, báo cáo các nội dung liên 
quan, tham gia ý kiến theo chức năng, nhiệm vụ được giao. 

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

 

Nơi nhận: 
- Như thành phần mời; 
- Chủ tịch, các Phó Chủ tịch UBND tỉnh; 
- C, PVP UBND tỉnh,  
 các phòng: TH, HC-QT, TT THCB; 

- Lưu: VT, KTN(HVTr). 

TL. CHỦ TỊCH 
CHÁNH VĂN PHÒNG 

 

 
 
 

Phùng Quang Hội 
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