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GIẤY MỜI 

Dự họp nghe phòng GD&ĐT thành phố báo cáo công tác phối hợp  
chuẩn bị tổ chức Lễ khánh thành “Mô hình mẫu bếp ăn bán trú”  

tại trường tiểu học Hoàng Văn Thụ 
 

Thực hiện Công văn số 1477/VP-KGVX của Văn phòng UBND tỉnh về việc tổ 
chức Lễ khánh thành “Mô hình mẫu bếp ăn bán trú” tại trường tiểu học Hoàng Văn Thụ, 
thành phố Lạng Sơn, UBND thành phố tổ chức họp nghe phòng Giáo dục và Đào tạo thành 
phố báo cáo công tác phối hợp chuẩn bị tổ chức Lễ khánh thành “Mô hình mẫu bếp ăn bán 
trú” tại trường tiểu học Hoàng Văn Thụ, với thành phần, thời gian và địa điểm như sau: 

1. Thành phần mời: 

- Đồng chí Trần Quốc Tuấn, Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Lạng Sơn 
(có GM riêng); 

- Đồng chí Nông Bích Diệp - Phó Chủ tịch UBND thành phố; 

- Đồng chí Bế Đoàn Trọng, Chánh Văn phòng Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh 
Lạng Sơn (có GM riêng); 

- Đồng chí Lê Xuân Trường, Phó Chánh Thanh tra Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh 
Lạng Sơn (có GM riêng); 

- Lãnh đạo phòng Giáo dục và Đào tạo thành phố và Chuyên viên phụ trách; 

- Lãnh đạo UBND phường Hoàng Văn Thụ; 

- Đại diện Ban Giám hiệu trường tiểu học Hoàng Văn Thụ (đề nghị phòng 
Giáo dục và Đào tạo thành phố mời giúp); 

- Lãnh đạo và Chuyên viên Văn phòng HĐND-UBND thành phố. 

2. Thời gian: Từ 09 giờ 30 phút, ngày 17/5/2018 (Thứ Năm). 

3. Địa điểm: Tại phòng họp I - UBND thành phố. 

4. Tổ chức thực hiện: 

Giao phòng Giáo dục và Đào tạo thành phố báo cáo công tác tham mưu phối 
hợp chuẩn bị tổ chức Lễ khánh thành “Mô hình mẫu bếp ăn bán trú” tại trường tiểu 
học Hoàng Văn Thụ, thành phố Lạng Sơn theo yêu cầu tại Công văn số 1477/VP-
KGVX của Văn phòng UBND tỉnh. Lưu ý: tham mưu dự kiến phân công thực hiện 
Chương trình buổi Lễ khánh thành; chuẩn bị dự thảo các nội dung phát biểu có liên 
quan của thành phố; các nội dung chỉ đạo trường tiểu học Hoàng Văn Thụ chuẩn bị; 
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đề xuất các nhiệm vụ cần có sự phối hợp thêm của các cơ quan, đơn vị thành phố 
(nếu có) để tổ chức buổi Lễ bảo đảm chu đáo, đạt mục đích, yêu cầu đề ra. 

Trân trọng kính mời các thành phần đến dự đúng thời gian, địa điểm trên./. 

 
 
Nơi nhận: 
- Như thành phần mời; 
- CT UBND TP (b/c); 
- CPVP, CVVP, QTM; 
- Lưu: VT. 

TL. CHỦ TỊCH 
KT. CHÁNH VĂN PHÒNG 

PHÓ CHÁNH VĂN PHÒNG 
 
 
 

 
Lăng Thị Trịnh 
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