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TP. Lạng Sơn, ngày       tháng 5 năm 2022 
 

 

GIẤY MỜI 

Dự làm việc với phòng Giáo dục và Đào tạo thành phố  

về công tác tuyển sinh các cấp năm học 2022 - 2023 

 

Thực hiện Chương trình công tác, UBND thành phố tổ chức làm việc với 

phòng Giáo dục và Đào tạo thành phố về công tác tuyển sinh các cấp năm học 

2022 - 2023 như sau: 

 1. Thành phần: 

- Đồng chí Nguyễn Thị Hồng Vân - Phó Chủ tịch UBND thành phố; 

- Lãnh đạo các phòng, đơn vị: Tư pháp, Văn hóa -Thông tin, Nội vụ, Tài 

chính - Kế hoạch; Công an thành phố;  

- Lãnh đạo phòng Giáo dục và Đào tạo và chuyên viên phụ trách; 

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

- Lãnh đạo UBND các phường, xã. 

2. Thời gian: 14 giờ 00 phút, ngày 30/5/2022 (Thứ Hai). 

 3. Địa điểm: Phòng họp trực tuyến - UBND thành phố Lạng Sơn. 

 4. Tổ chức thực hiện: 

- Giao phòng Giáo dục và Đào tạo chuẩn bị tài liệu về công tác tuyển sinh 

03 cấp học trên địa bàn thành phố năm học 2022 - 2023 phục vụ cuộc họp. 

- Các thành phần tham dự họp chuẩn bị ý kiến liên quan theo chức năng, 

nhiệm vụ tham gia phát biểu, thảo luận tại cuộc họp. 

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, CVVX, QTM; 

- Lưu: VT. 

TL. CHỦ TỊCH 

CHÁNH VĂN PHÒNG 

 

 

 

 

 

Lăng Thị Trịnh 
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