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ỦY BAN NHÂN DÂN 
HUYỆN HỮU LŨNG 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 
Số: 94/GM-UBND Hữu Lũng, ngày 23 tháng 5 năm 2018 

 
GIẤY MỜI 

Dự Hội nghị tổng kết 20 năm xây dựng trường tiểu học đạt chuẩn quốc gia 
giai đoạn 1997-2017 và triển khai công tác xây dựng trường tiểu học 

đạt chuẩn quốc gia giai đoạn 2018-2025 
  

Ủy ban nhân dân huyện Hữu Lũng tổ chức Hội nghị tổng kết 20 năm xây 
dựng trường tiểu học đạt chuẩn quốc gia giai đoạn 1997-2017 và triển khai công 
tác xây dựng trường tiểu học đạt chuẩn quốc gia giai đoạn 2018-2025 với thành 
phần, thời gian địa điểm như sau: 

I. Thành phần: 

1. Lãnh đạo Sở GD&ĐT tỉnh Lạng Sơn (Có giấy mời riêng); 

2. Thường trực Huyện ủy (Có giấy mời riêng); 

3. Thường trực HĐND huyện (Có giấy mời riêng); 

4. Lãnh đạo UBND huyện (Có giấy mời riêng); 

5. Thành viên Ban Chỉ đạo Đổi mới Giáo dục và Đào tạo huyện theo Quyết 
định số 3691/QĐ-UBND ngày 20/9/2017 của UBND huyện Hữu Lũng về việc 
kiện toàn Ban Chỉ đạo Đổi mới giáo dục và Đào tạo huyện Hữu Lũng. 

6. Đại diện lãnh đạo và chuyên viên phòng Nội vụ huyện. 

7. Đại diện lãnh đạo UBND các xã, thị trấn; 

8. Đại diện lãnh đạo các đơn vị trường có lớp tiểu học; 

9. Đại diện tập thể, cá nhân được khen thưởng. 

II. Thời gian: ½ ngày, từ 7 giờ 30 phút, ngày 30 tháng 5 năm 2018. 

III. Địa điểm: Tại Hội trường tầng 4 UBND huyện Hữu Lũng. 

Ủy ban nhân dân huyện Hữu Lũng trân trọng kính mời./. 

(Kèm theo chương trình tổ chức Hội nghị). 

 
   

Nơi nhận: 
- Như thành phần mời; 
- Lưu: VT. 

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

 
 
 
 
 

Phạm Ngọc Thủy 
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CHƯƠNG TRÌNH 
Hội nghị tổng kết 20 năm xây dựng trường tiểu học đạt chuẩn quốc gia giai 

đoạn 1997-2017 và triển khai công tác xây dựng trường tiểu học  
đạt chuẩn quốc gia giai đoạn 2018-2025 

(Kèm theo Giấy mời số 94/GM-BCĐ ngày 23/5/2018  
của Ban chỉ đạo Đổi mới GD&ĐT huyện Hữu Lũng) 

 
1. Thời gian: 7h30 phút ngày 30/5/2018 
2. Địa điểm: Hội trường tầng 4 UBND huyện Hữu Lũng 
 

TT Nội dung Thực hiện Ghi chú 

1 Văn nghệ chào mừng  

2 
Ổn định tổ chức, tuyên bố lý do, giới 
thiệu đại biểu 

Ban Tổ chức (Văn phòng 
HĐND và UBND huyện) 

3 Phát biểu khai mạc Lãnh đạo UBND huyện 
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Báo cáo tóm tắt tổng kết 20 năm công 
tác xây dựng trường tiểu học đạt chuẩn 
quốc gia giai đoạn 1997-2017 và triển 
khai công tác xây dựng trường tiểu 
học đạt chuẩn quốc gia giai đoạn 
2018-2025 

Lãnh đạo Phòng GD&ĐT 
huyện Hữu Lũng 

Tham luận: Công tác chỉ đạo xây dựng 
trường tiểu học đạt chuẩn Quốc gia – 
Những thuận lợi, khó khăn và giải 
pháp thực hiện  

Lãnh đạo UBND xã Nhật Tiến 

Tham luận: Xây dựng trường tiểu học 
đạt chuẩn quốc gia: Giải pháp tổng thể 
nâng cao chất lượng giáo dục toàn 
diện  

Trường Tiểu học 1  
Thị trấn Hữu Lũng 

Tham luận: Vai trò của Hiệu trưởng 
trong công tác tham mưu xây dựng 
trường tiểu học đạt chuẩn quốc gia  

Hiệu trưởng  
Trường Tiểu học xã Vân Nham 

Tham luận: Đẩy mạnh xã hội hóa giáo 
dục nhằm huy động nguồn lực xây 
dựng và duy trì trường tiểu học đạt 
chuẩn quốc gia  

Lãnh đạo UBND xã Tân Thành 

Tham luận: Công tác tham mưu xây 
dựng trường tiểu học đạt chuẩn quốc 
gia gắn với xây dựng Nông thôn mới  

Hiệu trưởng  
Trường Tiểu học xã Đồng Tân 
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Ý kiến phát biểu của các đại biểu Ban Tổ chức (Văn phòng 
HĐND và UBND huyện) 

6 Ý kiến phát biểu của lãnh đạo cấp trên Ban Tổ chức (Văn phòng 
HĐND và UBND huyện) 

7 Khen thưởng Phòng Nội vụ 
8 Bế mạc hội nghị Lãnh đạo UBND huyện 

 

9 Tổng kết Hội nghị Ban Tổ chức (Văn phòng 
HĐND và UBND huyện) 
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