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CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 
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Số: 151 /GM-UBND Lạng Sơn, ngày 24 tháng 4  năm 2019
 

GIẤY MỜI   
Dự họp về việc xây dựng Quyết định của UBND tỉnh Quy định về thu,  

sử dụng các khoản thu theo thỏa thuận trong các cơ sở giáo dục mầm non,  
phổ thông, giáo dục thường xuyên công lập trên địa bàn tỉnh 

 

 Thực hiện Chương trình công tác tháng 4/2019, UBND tỉnh tổ chức cuộc 
họp cụ thể như sau: 

1. Thành phần 

- Đồng chí Nguyễn Long Hải, Phó Chủ tịch UBND tỉnh - Chủ trì; 

- Đại diện lãnh đạo các sở, ngành: Giáo dục và Đào tạo, Tài chính, Tư pháp, 
Văn phòng UBND tỉnh. 

          2. Nội dung 
Xem xét việc xây dựng Quyết định của UBND tỉnh Quy định về thu, sử 

dụng các khoản thu theo thỏa thuận trong các cơ sở giáo dục mầm non, phổ 
thông, giáo dục thường xuyên công lập trên địa bàn tỉnh. 

          3. Thời gian, địa điểm 

- Thời gian: Từ 14 giờ 00 phút, ngày 25/4/2019 (thứ Năm). 

- Địa điểm: Tại phòng họp A3, trụ sở UBND tỉnh. 

4. Giao nhiệm vụ 

  - Sở Giáo dục và Đào tạo chuẩn bị báo cáo theo nội dung cuộc họp. 

- Các thành phần tham dự họp chuẩn bị báo cáo theo chức năng, nhiệm vụ. 

(Tài liệu chuẩn bị đủ cho các thành phần dự họp) 

Trân trọng kính mời các thành phần tham dự họp đúng thời gian địa điểm 
nêu trên./.  

Nơi nhận:  
- Như thành phần mời họp; 
- Chủ tịch, các Phó Chủ tịch UBND tỉnh;    
- CPVP UBND tỉnh, các phòng CV; 
- Phòng HC-QT, KGVX, THCB; 
- Lưu VT.KTTH(LTH).  

 

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

 
 
 
 
 
 

Phạm Hùng Trường 
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