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GIẤY MỜI  
Dự làm việc với Đoàn kiểm tra công tác chuẩn bị thi 

 Kỳ thi Trung học phổ thông quốc gia năm 2019 
 

 Thực hiện Thông báo số 74/TB-BCD ngày 03/6/2019 của Ban Chỉ đạo 
cấp tỉnh Kỳ thi trung học phổ thông quốc gia năm 2019, UBND thành phố mời 
dự làm việc với Đoàn kiểm tra của tỉnh, cụ thể như sau:  

1. Thành phần: 

- Đồng chí Nông Bích Diệp, Phó Chủ tịch UBND thành phố, Trưởng Ban 
Chỉ đạo Kỳ thi trung học phổ thông quốc gia năm 2019 thành phố Lạng Sơn;  

- Lãnh đạo đơn vị: Công an thành phố, phòng GD - ĐT, Trung tâm y tế, 
Đội Quản lý trật tự đô thị, Điện lực thành phố; Thành đoàn Lạng Sơn; Hội chữ 
thập đỏ thành phố; phòng VH-TT; 

- Ban giám hiệu trường THPT chuyên Chu Văn An; THPT Việt Bắc và 
cán bộ phục vụ tại điểm thi (đề nghị Ban Giám hiệu các trường mời  thành phần 
liên quan đến dự); 

- Lãnh đạo và chuyên viên Văn phòng HĐND - UBND thành phố; 

- Lãnh đạo UBND phường Vĩnh Trại, Đông Kinh. 

2. Thời gian: 14 giờ 00 phút ngày 04/6/2019. 

3. Địa điểm: Trường trung học phổ thông chuyên Chu Văn An và trường 
trung học phổ thông Việt Bắc, thành phố Lạng Sơn. 

4. Tổ chức thực hiện: 

- Giao Văn phòng HĐND - UBND chuẩn bị các văn bản, tài liệu liên quan 
phục vụ đoàn kiểm tra. 

- Trường THPT chuyên Chu Văn An, trường THPT Việt Bắc chuẩn bị 
báo cáo, các văn bản liên quan kỳ thi và chuẩn bị các điều kiện làm việc với 
Đoàn kiểm tra theo yêu cầu. 

UBND thành phố trân trọng kính mời các đồng chí./. 

 

 
Nơi nhận: 
- Như thành phần mời; 
- CPVP, CVVX, QTM; 
- Lưu: VT. 

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

 
 
 
 
 

Lăng Thị Trịnh 
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