
 

UBND HUYỆN LÝ NHÂN 

VĂN PHÒNG 
 

Số:             /VPUB  
V/v thông báo ý kiến chỉ đạo của  

Thường trực Huyện ủy 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 

Lý Nhân, ngày       tháng    năm 2019 

 

Kính gửi:  

- Phòng Giáo dục và Đào tạo huyện; 

- Ủy ban nhân dân các xã, thị trấn. 

 

Để chuẩn bị tốt cho Lễ khai giảng năm học 2019-2020 và Ngày hội toàn dân 

đưa trẻ đến trường, Thường trực Huyện ủy có ý kiến như sau: 
 

          1- Giao Phòng Giáo dục và Đào tạo huyện chỉ đạo, hướng dẫn các trường 

Mầm non, Tiểu học, THCS và trường TH&THCS Nhân Mỹ chuẩn bị tốt các điều 

kiện để tổ chức Lễ khai giảng năm học 2019-2020 và Ngày hội toàn dân đưa trẻ 

đến trường theo hướng dẫn của Bộ Giáo dục và Đào tạo, Sở GD&ĐT Hà Nam. 

 2- Ủy ban nhân dân huyện mời đại biểu Thường trực Huyện ủy, Thường trực 

HĐND huyện, Lãnh đạo UBND huyện, Ủy viên BTV Huyện ủy, Ủy viên BCH 

Đảng bộ huyện, Ủy viên UBND huyện về dự Lễ khai giảng năm học 2019-2020 và 

Ngày hội toàn dân đưa trẻ đến trường tại các trường THPT, Trung tâm Giáo dục 

nghề nghiệp&GDTX, THCS, TH&THCS Nhân Mỹ và các trường được đón nhận 

danh hiệu khen cao, đón bằng công nhận trường đạt chuẩn quốc gia. 

 3- Giao UBND các xã, thị trấn chủ trì phối hợp với Phòng Giáo dục và Đào tạo 

huyện chỉ đạo các trường trên địa bàn chuẩn bị tốt các điều kiện để tổ chức Lễ 

khai giảng năm học 2019-2020 và Ngày hội toàn dân đưa trẻ đến trường. 

Ủy ban nhân dân các xã, thị trấn mời Thường trực Đảng ủy, Thường trực 

HĐND, Lãnh đạo UBND xã, thị trấn; các ngành đoàn thể về dự Lễ khai giảng năm 

học 2019-2020 và Ngày hội toàn dân đưa trẻ đến trường với các trường THCS, 

Tiểu học và Mầm non trên địa bàn xã, thị trấn.    
              

 Văn phòng HĐND-UBND huyện thông báo để các cơ quan, đơn vị biết và 

thực hiện./. 
 

Nơi nhận: 
- TTHU, Lãnh đạo UBND huyện; (để báo cáo) 

- Văn phòng HU, VP HĐND-UBND huyện; 

- Như kính gửi; (để thực hiện) 

- Lưu: VT. 

KT. CHÁNH VĂN PHÒNG 

PHÓ VĂN PHÒNG 
 

 

 

 

 

Đỗ Ngọc Sơn 
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