
UBND TỈNH LẠNG SƠN 

VĂN PHÒNG 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc                                                                                                                                                                                                                 

 

Số:        /GM-UBND Lạng Sơn, ngày      tháng 8 năm 2020 

 

GIẤY MỜI 

Họp xem xét kế hoạch lựa chọn nhà thầu gói thầu: Cung cấp sữa thuộc Chương 

trình Sữa học đường giai đoạn 2019-2021 trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn 
 

 

Thực hiện Chương trình công tác tháng 8/2020, UBND tỉnh tổ chức cuộc 

họp xem xét kế hoạch lựa chọn nhà thầu gói thầu Cung cấp sữa thuộc Chương trình 

Sữa học đường giai đoạn 2019-2021 trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn, cụ thể như sau: 

1. Thành phần 

- Đồng chí Dương Xuân Huyên, Phó Chủ tịch UBND tỉnh - Chủ trì. 

- Lãnh đạo các Sở: Tài chính, Giáo dục và Đào tạo, Y tế, UBND Thành phố 

Lạng Sơn và huyện Cao Lộc. 

- Lãnh đạo Văn phòng UBND tỉnh, các phòng: Kinh tế, Khoa giáo và Văn xã. 

          2. Nội dung: Xem xét kế hoạch lựa chọn nhà thầu gói thầu: Cung cấp sữa 

thuộc Chương trình Sữa học đường giai đoạn 2019-2021 trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn. 

         3. Thời gian, địa điểm 

- Thời gian: từ 14 giờ 00 phút, ngày 27/8/2020 (thứ Năm). 

- Địa điểm: tại phòng họp trực tuyến tầng 3, trụ sở UBND tỉnh. 

4. Giao nhiệm vụ 

  - Sở Tài chính chuẩn bị báo cáo về kết quả thẩm định kế hoạch lựa chọn nhà 

thầu gói thầu Cung cấp sữa thuộc Chương trình Sữa học đường giai đoạn 2019-2021 

trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn. 

- Sở Y tế chuẩn bị báo cáo về nội dung xem xét tính hiệu quả của việc triển 

khai Chương trình Sữa học đường (theo kế hoạch lựa chọn nhà thầu thì chỉ thực hiện 

trong một năm học 2020-2021). 

- Sở Giáo dục và Đào tạo chuẩn bị báo cáo về ý kiến của những đối tượng 

bị tác động (Phụ huynh học sinh) trong việc đóng góp nguồn kinh phí để thực 

hiện Chương trình Sữa học đường và các nội dung khác có liên quan. 

 - Các thành phần tham dự họp báo cáo theo chức năng, nhiệm vụ. 

UBND tỉnh trân trọng kính mời các thành phần dự họp./.  
 

Nơi nhận:  
- Như thành phần mời họp; 

- Chủ tịch, các Phó Chủ tịch UBND tỉnh;    

- CPVP UBND tỉnh, các phòng CV; 

- Phòng HC-QT, TT Tin học-Công báo; 

- Lưu VT, KT(LTH).  

 

TL.CHỦ TỊCH 

KT.CHÁNH VĂN PHÒNG 

PHÓ CHÁNH VĂN PHÒNG 

 

 

 

 

 

Nguyễn Văn Hà 
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