UỶ BAN NHÂN DÂN
TỈNH LẠNG SƠN

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Số: 429 /TB-UBND

Lạng Sơn, ngày 31 tháng 7 năm 2019

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

THÔNG BÁO
Về việc điều chỉnh thời gian Kiểm tra công tác chuẩn bị
các điều kiện cho năm học mới 2019 – 2020 tại huyện Bắc Sơn
Ủy ban nhân dân tỉnh đã ban hành Thông báo số 424/TB-UBND ngày
30/7/2019 về kiểm tra công tác chuẩn bị các điều kiện cho năm học mới 2019 –
2020 tại huyện Bắc Sơn (Thời gian: 01 ngày, ngày 02/8/2019).
Do chương trình công tác có thay đổi, UBND tỉnh điều chỉnh việc kiểm
tra công tác chuẩn bị các điều kiện cho năm học mới 2019 – 2020 tại huyện Bắc
Sơn như sau:
1. Thời gian: 01 buổi bắt đầu từ 13 giờ 45, ngày 01/8/2019 (thứ Năm).
2. Lịch trình và địa điểm
- Đoàn xuất phát tại UBND tỉnh lúc 12h15’,
- 13h45’, kiểm tra thực tế tại các công trình trường học thuộc Chương
trình xây dựng Nông thôn mới năm 2019 tại xã Hưng Vũ.
- 14h45’, kiểm tra thực tế các công trình nhà bếp liền kề nhà ăn các
trường tại xã Trấn Yên; kiểm tra công trình nhà vệ sinh tại điểm trường Làng
Thẳm, điểm trường Noóc Mò thuộc trường Tiểu học 2 xã Trấn Yên.
- Từ 15h30’ làm việc tại trụ sở UBND huyện Bắc Sơn. Chương trình làm
việc như sau:
+ Ổn định tổ chức, tuyên bố lý do, giới thiệu đại biểu và thành phần làm
việc;
+ Sở Giáo dục và Đào tạo báo cáo theo nội dung làm việc;
+ UBND huyện Bắc Sơn báo cáo theo nội dung làm việc;
+ Thảo luận;
+ Kết luận của Trưởng đoàn kiểm tra.
3. Sở Giáo dục và Đào tạo, UBND huyện Bắc Sơn chuẩn bị báo cáo theo
nội dung làm việc tại Thông báo số 424/TB-UBND ngày 30/7/2019 ; in, phát
cho các thành phần làm việc.
4. Các nội dung khác tại Thông báo số 424/TB-UBND ngày 30/7/2019
không thay đổi.

Ủy ban nhân dân tỉnh thông báo tới các thành phần tham gia đoàn kiểm
tra biết, thực hiện./.
Nơi nhận:
- Như thành tham gia đoàn (số 424/TB-UBND);
- Chủ tịch, Phó Chủ tịch UBND tỉnh;
- Đài PTTH tỉnh, Báo LS (cử PV đưa tin);
- C, PCVP UBND tỉnh, các phòng: KGVX,
TH, KSTTHC, PVHCC, HCQT, THCB;
- Lưu: VT, (LTT).
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