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THÔNG BÁO  
Lịch kiểm tra một số trường học  

trên địa bàn huyện Văn Quan, Cao Lộc  
 
 
 

            
Thực hiện Chương trình công tác tháng 4/2019, UBND tỉnh tổ chức đoàn 

kiểm tra một số trường học trên địa bàn huyện Văn Quan và Cao Lộc, cụ thể 
như sau:  

1. Thành phần 

1.1. Thành phần Đoàn của tỉnh 

- Đồng chí Nguyễn Long Hải, Phó Chủ tịch UBND tỉnh - Trưởng đoàn; 

- Đại diện lãnh đạo các sở, ngành: Nội vụ; Kế hoạch và Đầu tư; Tài chính; 
Lao động - Thương binh và Xã hội; Y tế; Văn phòng UBND tỉnh; 

- Đại diện lãnh đạo Sở Giáo dục và Đào tạo; đại diện lãnh đạo các Phòng 
cơ quan Sở (do Sở Giáo dục và Đào tạo mời). 

1.2. Thành phần của huyện 

- Đại diện lãnh đạo UBND huyện Văn Quan, Cao Lộc, đại diện lãnh đạo 
các phòng chuyên môn trực thuộc huyện: Nội vụ; Tài chính - Kế hoạch; Lao 
động - Thương binh và Xã hội; Y tế; Văn phòng UBND huyện, Phòng Giáo dục 
và Đào tạo (do Văn phòng UBND huyện mời); 

- Đối với đơn vị được kiểm tra: Lãnh đạo đơn vị, đại diện các tổ chức, 
đoàn thể, đại diện lãnh đạo xã, đại diện Hội Cha Mẹ học sinh (do lãnh đạo đơn 
vị được kiểm tra mời).   

2. Nội dung: Kiểm tra tình hình triển khai nhiệm vụ công tác nội trú, bán 
trú, giáo dục dân tộc, giáo dục mầm non; việc thực hiện kế hoạch nhiệm vụ  năm 
học 2018-2019, những khó khăn, kiến nghị, đề xuất.  

3. Thời gian, địa điểm: Mỗi huyện 01 buổi.  

- Huyện Văn Quan, bắt đầu từ 08h00’ ngày 04/4/2019 (thứ Năm), gồm 
các trường: Mầm non xã Bình Phúc, Phổ thông dân tộc bán trú Tiểu học và 
THCS xã Hòa Bình, Phổ thông dân tộc nội trú THCS huyện Văn Quan.  

- Huyện Cao Lộc, bắt đầu từ 14h00’ ngày 04/4/2019 (thứ Năm), gồm các 
trường: Mầm non xã Công Sơn, Phổ thông dân tộc bán trú Tiểu học và THCS xã 
Công Sơn, Phổ thông dân tộc nội trú THCS huyện Cao Lộc. 

 



 2

4. Tổ chức thực hiện 

- Các trường học được kiểm tra chuẩn bị báo cáo theo nội dung làm việc; 
gửi báo cáo về Sở Giáo dục và Đào tạo, UBND tỉnh trong ngày 02/4/2019; 
chuẩn bị các điều kiện phục vụ buổi làm việc;  

- Các thành viên dự kiểm tra chuẩn bị ý kiến phát biểu theo chức năng 
nhiệm vụ. 

* Phương tiện:  

- Lãnh đạo UBND tỉnh, Văn phòng UBND tỉnh đi xe riêng. 

- Lãnh đạo các sở, ngành: Nội vụ; Kế hoạch và Đầu tư; Tài chính; Lao 
động- Thương binh và Xã hội; Y tế (đi xe của Sở Kế hoạch và Đầu tư). 

- Lãnh đạo Sở Giáo dục và Đào tạo; đại diện lãnh đạo các Phòng cơ quan 
Sở, phóng viên (đi xe của Sở Giáo dục và Đào tạo). 

- Lãnh đạo UBND huyện Văn Quan, Cao Lộc; các phòng chuyên môn 
trực thuộc huyện chủ động bố trí xe. 

- Đoàn kiểm tra của tỉnh xuất phát đi huyện Văn Quan lúc 06 giờ 00 ngày 
04/4/2019.  

Thông báo này thay cho giấy mời./. 

Nơi nhận: 
- Như thành phần làm việc; 
- Chủ tịch, các Phó Chủ tịch UBND tỉnh;   
- Đài PTTH tỉnh, Báo LS (cử PV đưa tin); 
- C, PCVP UBND tỉnh, 
  các Phòng: KG-VX, TH;  HCQT, TH-CB;  
- Lưu: VT, KG-VX, (LTT).    

TL. CHỦ TỊCH 
KT. CHÁNH VĂN PHÒNG 

PHÓ CHÁNH VĂN PHÒNG 
 
 

 
 

 
 
 

Phạm Hùng Trường 
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