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GIẤY MỜI 
Dự kiểm tra cơ sở vật chất của một số trường học trên địa bàn 

 

Thực hiện Chương trình công tác năm 2019, UBND thành phố tổ chức kiểm tra 
cơ sở vật chất của một số trường học trên địa bàn thành phố với thành phần, thời gian và 
địa điểm như sau: 

1. Thành phần mời: 

- Đ/c Nông Bích Diệp - Phó Chủ tịch UBND thành phố; 

- Lãnh đạo các đơn vị: phòng Tài nguyên và Môi trường, phòng Quản lý 
đô thị, phòng Tài chính - Kế hoạch, Ban Quản lý dự án ĐTXD thành phố; 

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

- Lãnh đạo UBND xã Hoàng Đồng, phường Đông Kinh, Vĩnh Trại; 

- Đại diện Ban Giám hiệu trường tiểu học Kim Đồng, tiểu học Đông Kinh, 
tiểu học Hoàng Đồng, trung học cơ sơ Vĩnh Trại (đề nghị phòng GD&ĐT thành 
phố mời giúp); 

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

2. Thời gian và địa điểm: Từ 08 giờ 00 phút, ngày 05/6/2019 (Thứ Tư), cụ thể: 

- Từ 08 giờ 00 phút đến 11 giờ 30 phút: Tại trường tiểu học Kim Đồng; 
tiểu học Lê Văn Tám; trường tiểu học Hoàng Đồng. 

- Từ 14 giờ 00 phút đến 17 giờ 00 phút: Tại trường mầm non Quảng Lạc; 
THCS Vĩnh Trại; tiểu học Đông Kinh. 

3. Tổ chức thực hiện: 

- Giao phòng Giáo dục và Đào tạo thành phố chỉ đạo các nhà trường được kiểm tra, 
chuẩn bị văn bản tài liệu có liên quan, bố trí địa điểm làm việc Đoàn kiểm tra. 

- Giao các cơ quan, đơn vị liên quan mang theo hồ sơ, tài liệu và chuẩn bị 
nội dung phát biểu đề xuất theo chức năng, nhiệm vụ tại buổi kiểm tra. 

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, QTM; 
- Lưu: VT. 

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

 
 
 
 
 

Lăng Thị Trịnh 
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