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GIẤY MỜI 

Làm việc với Đoàn giám sát 06 (Đoàn ĐBQH tỉnh) 

 

Thực hiện theo Giấy mời số 25/GM – ĐGS ngày 06/02/2023 của Đoàn giám 

sát 06 Đoàn ĐBQH tỉnh, Ủy ban nhân dân huyện tổ chức buổi làm việc với Đoàn 

giám sát, cụ thể như sau: 

* Thời gian: 13 giờ 30 phút, ngày 09/02/2023 (Chiều thứ Năm), Lịch trình 

làm việc vụ thể như sau: 

1. Từ 13h30 phút – 14h30: Làm việc tại Trường Tiểu học Kỳ Khang 2 

* Thành phần, trân trọng kính mời:  

- Đại diện lãnh đạo UBND huyện;  

- Lãnh đạo Phòng Giáo dục và Đào tạo; chuyên viên bộ phận tiểu học. 

2. Từ 15 giờ 00 phút – 17h30: Làm việc tại phòng họp trực tuyến tầng 5 

Trung tâm hành chính huyện 

* Thành phần, trân trọng kính mời:  

- Đại diện: Thường trực Huyện uỷ, Thường trực HĐND, lãnh đạo UBND, 

Ban Thường trực MTTQVN, các Ban HĐND huyện; 

- Trưởng các phòng: Tài chính - Kế hoạch, Nội vụ, Kinh tế - Hạ tầng;  

- Lãnh đạo phòng Giáo dục và Đào tạo, chuyên viên Tiểu học, THCS; 

- Hiệu trưởng các trường: THPT Nguyễn Huệ, TH Kỳ Khang 2, THCS 

Giang Đồng. 

* Phân công nhiệm vụ: 

- Văn phòng HĐND-UBND huyện chuẩn bị Hội trường và các điều kiện 

phục vụ buổi làm việc; 

- Phòng Giáo dục và Đào tạo chuẩn bị báo cáo và các hồ sơ, tài liệu liên 

quan để trình đoàn giám sát.  

Đề nghị các đồng chí tham gia đầy đủ, đúng thời gian quy định./. 
 
 

Nơi nhận: 
- Như thành phần; 

- VP.HĐND-UBND huyện; 

- Lưu: VT. 

Gửi VB điện tử./. 

TL. CHỦ TỊCH  

CHÁNH VĂN PHÒNG 
 

 
 
 

Cao Xuân Hùng 
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