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GIẤY MỜI 
Kiểm tra thực hiện Đề án đầu tư xây dựng nhà vệ sinh cho các trường, 

 điểm trường mầm non và phổ thông năm 2019 và Đề án Đầu tư xây dựng 
các trường Mầm non chưa có cơ sở vật chất riêng 

 

Thực hiện Chương trình công tác tháng 9/2019, đồng chí Nguyễn Long 
Hải, Phó Chủ tịch UBND tỉnh tổ chức đoàn kiểm tra thực hiện Đề án đầu tư xây 
dựng nhà vệ sinh cho các trường, điểm trường mầm non và phổ thông năm 2019 
và Đề án Đầu tư xây dựng các trường Mầm non chưa có cơ sở vật chất riêng tại 
địa bàn huyện Hữu Lũng với nội dung sau: 

1. Thành phần 

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

- Đại diện lãnh đạo các sở: Giáo dục và Đào tạo, Văn phòng UBND tỉnh. 

- Đại diện lãnh đạo UBND huyện Hữu Lũng; đại diện lãnh đạo các phòng 
có liên quan thuộc huyện (giao UBND huyện Hữu Lũng mời). 

2. Nội dung 

2.1. Kiểm tra thực tế công trình thuộc Đề án đầu tư xây dựng nhà vệ sinh 
cho các trường, điểm trường mầm non và phổ thông năm 2019 tại điểm trường 
Chiến Thắng thuộc Trường Mầm non xã Hòa Sơn và Trường Tiểu học xã Hòa 
Sơn; điểm trường Trãng thuộc Trường Tiểu học xã Quyết Thắng. 

2.2. Kiểm tra thực tế công trình Trường Mầm non xã Hòa Bình thuộc Đề 
án Đầu tư xây dựng các trường mầm non chưa có cơ sở vật chất riêng. 

2.3. Nghe báo cáo tình hình triển khai nhiệm vụ năm học 2019-2020 trên 
địa bàn huyện Hữu Lũng. 

3. Thời gian và lịch trình 

3.1. Thời gian: 01 buổi, bắt đầu từ 8 giờ 00 ngày 15/9/2019 (Chủ nhật). 

3.2. Lịch trình: 

- Đoàn xuất phát tại trụ sở UBND tỉnh lúc 06 giờ 30 phút. 

- Từ 08h00’ - 08h45’: Kiểm tra công trình nhà vệ sinh tại điểm trường 
Chiến Thắng thuộc Trường Mầm non xã Hòa Sơn và Trường Tiểu học xã Hòa 
Sơn. 

- Từ 09 giờ 45 phút- 10 giờ 30 phút: Kiểm tra công trình nhà vệ sinh điểm 
trường Trãng thuộc Trường Tiểu học xã Quyết Thắng và công trình Trường 
Mầm non xã Hòa Bình. 
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- Từ 11 giờ -11 giờ 30 phút: UBND huyện báo cáo tình hình triển khai 
nhiệm vụ năm học 2019-2020 trên địa bàn huyện Hữu Lũng. 

4. Phân công chuẩn bị 

4.1. Phương tiện: 

- Lãnh đạo UBND tỉnh đi xe riêng do Văn phòng UBND tỉnh bố trí. 

- Lãnh đạo Sở Giáo dục và Đào tạo, đại diện các phòng có liên quan đi 01 
xe do Sở Giáo dục và Đào tạo bố trí. 

- Các thành phần thuộc UBND huyện Hữu Lũng chủ động phương tiện. 

4.2. Sở Giáo dục và Đào tạo thông báo cho nhà thầu công trình Trường 
Mầm non xã Hòa Bình làm việc với đoàn; báo cáo tình hình thi công với đoàn 
kiểm tra. 

4.3. UBND huyện Hữu Lũng: 

 - Thông báo cho các nhà trường nơi đoàn đến kiểm tra chuẩn bị các điều 
kiện làm việc; báo cáo tình hình thi công với đoàn kiểm tra; 

- Chuẩn bị phòng họp, báo cáo tình hình triển khai nhiệm vụ năm học 
2019-2020 trên địa bàn huyện; in phát tài liệu cho các thành phần đoàn kiểm tra. 

4.4. Các thành phần tham gia đoàn kiểm tra 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:  
KGVX, TH, KTCN, HCQT, THCB; 
- Lưu: VT, (LTT). 

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

 

 
 
 

Phạm Hùng Trường 
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