
 

 

UỶ BAN NHÂN DÂN CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

HUYỆN HỮU LŨNG Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
  

Số:           /GM-UBND Hữu Lũng, ngày  16 tháng 02 năm 2022 

 

GIẤY MỜI 

Dự họp trực tuyến về tình hình mở cửa trường học  

               
Thực hiện Giấy mời số 60/GM-UBND ngày 16/2/2022 của UBND tỉnh Lạng 

Sơn về việc dự họp trực tuyến về tình hình mở cửa trường học. UBND huyện Hữu 

Lũng trân trọng mời các đại biểu dự họp trực tuyến tại điểm cầu UBND huyện như 

sau: 

1. Thành phần 

- Đại diện lãnh đạo UBND huyện; 

- Đại diện lãnh đạo các phòng: Lao động, Thương binh, Xã hội-Dân tộc; Văn 

hoá và Thông tin, Văn phòng HĐND&UBND huyện; 

- Đại diện lãnh đạo: Trung tâm Y tế huyện; Trung Tâm Văn hóa, Thể thao và 

Truyền thông huyện; 

- Đại diện lãnh đạo phòng Giáo dục và Đào tạo; công chức, viên chức Phòng 

GD&ĐT huyện; 

- Hiệu trưởng các đơn vị trường học: THPT Hữu Lũng, THPT Tân Thành, 

THPT Vân Nham, TT GDTX 2 Lạng Sơn; 

- Hiệu trưởng các trường: Mầm non, Tiểu học, TH&THCS, THCS trên địa 

bàn huyện.  

2. Thời gian: từ 08 giờ 20 phút, ngày 17/02/2022 (thứ Năm). 

3. Địa điểm: Tại Hội trường nhà Văn hoá huyện Hữu Lũng. 

4. Tổ chức thực hiện 

 - Trung tâm Viễn thông Hữu Lũng (đ/c Phạm Quang Hùng, Giám đốc Trung 

tâm Viễn thông huyện, SĐT: 0912.202.840) chuẩn bị các điều kiện về kỹ thuật đảm 

bảo cho cuộc họp. 

 - Giao Phòng Giáo dục và Đào tạo là cơ quan đầu mối thực hiện đăng ký đại 

biểu, liên hệ với Sở Giáo dục và Đào tạo tiếp nhận, in, phát tài liệu cho các thành 

phần dự họp tại điểm cầu của huyện. 

(Công điện số 237/CĐ-VPCP gửi kèm theo trên VNPT-iOffice). 

 Tất cả các đại biểu dự họp thực hiện nghiêm các biện pháp phòng, chống dịch 

COVID-19 theo quy định. 

UBND huyện trân trọng kính mời các đại biểu dự họp./.  
 

Nơi nhận:  
- Như thành phần mời họp; 

- Chủ tịch, các Phó Chủ tịch UBND huyện; 

- Viễn thông Hữu Lũng;  

- Lưu: VT, GDĐT.  

TL. CHỦ TỊCH 

KT. CHÁNH VĂN PHÒNG 

PHÓ CHÁNH VĂN PHÒNG 

 

 

 

 

Nông Thị Huyền Trang 
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