
 

 

ỦY BAN NHÂN DÂN   CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

TỈNH LẠNG SƠN    Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
-                                                                                                                                                                                                                                                              

Số:          /GM-UBND            Lạng Sơn, ngày      tháng 4 năm 2021 
 
 

GIẤY MỜI  

Dự Hội nghị thực hiện rà soát, sắp xếp, tổ chức lại các cơ sở giáo dục           

mầm non, phổ thông và giáo dục thường xuyên giai đoạn 2017 - 2020 

 

Thực hiện Công văn số 1434/BGDĐT-CSVC ngày 13/4/2021 của Bộ 

Giáo dục và Đào tạo về việc mời tham dự Hội nghị thực hiện rà soát, sắp xếp, tổ 

chức lại các cơ sở giáo dục mầm non, phổ thông và giáo dục thường xuyên 

(GDMN, PT, GDTX) giai đoạn 2017-2020, UBND tỉnh kính mời các đại biểu 

dự Hội nghị, cụ thể như sau: 

1. Thành phần 

- Đồng chí Dương Xuân Huyên, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh;  

- Đại diện lãnh đạo Sở Nội vụ, Sở Giáo dục và Đào tạo.   

2. Nội dung: dự Hội nghị thực hiện rà soát, sắp xếp, tổ chức lại các cơ sở 

GDMN, PT, GDTX giai đoạn 2017 - 2020 do Bộ Giáo dục và Đào tạo tổ chức. 

3. Thời gian, địa điểm: 08 giờ 00 phút, ngày 23/4/2021 (thứ Sáu), tại 

Trung tâm tổ chức Hội nghị tỉnh Quảng Ninh, đường Nguyễn Văn Cừ, Hồng 

Hà, thành phố Hạ Long, tỉnh Quảng Ninh.  

4. Tổ chức thực hiện 

- Sở Giáo dục và Đào tạo chủ trì, phối hợp với các cơ quan liên quan 

chuẩn bị nội dung, tài liệu (liên hệ tài liệu của Ban Tổ chức, chuẩn bị báo cáo 

công tác thực hiện rà soát, sắp xếp, tổ chức lại các cơ sở GDMN, PT, GDTX 

giai đoạn 2017 - 2020 trên địa bàn tỉnh và dự thảo nội dung phát biểu của Lãnh 

đạo UBND tỉnh), gửi Văn phòng UBND tỉnh 02 bộ tài liệu trước 09h00 ngày 

22/4/2021; liên hệ và chuẩn bị các điều kiện liên quan để tham dự Hôị nghi.̣  

- Sở Nội vụ phối hợp với Sở Giáo dục và Đào tạo chuẩn bị các nội dung 

liên quan và bố trí thành phần tham dự Hội nghị. 

(Công văn số 1434/BGDĐT-CSVC gửi kèm theo qua VNPT-iOffice). 

UBND kính mời các thành phần dự Hội nghị đúng thời gian, địa điểm trên./. 
 

Nơi nhận:  
- Như thành phần mời; 

- Chủ tịch, các Phó Chủ tịch UBND tỉnh;   

- C, PCVP UBND tỉnh, 

 các Phòng CV, TT THCB; 

- Lưu: VT, KGVX(NTH) 

 

TL. CHỦ TỊCH 

KT. CHÁNH VĂN PHÒNG 

PHÓ CHÁNH VĂN PHÒNG 

 

 

 

 
Dương Công Hiệp 
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