
                                                              

UBND TỈNH LẠNG SƠN CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 
VĂN PHÒNG Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 

Số:  3044/VP-NC 
 

V/v chuẩn bị nội dung, tài liệu phục 
vụ thanh tra việc chấp hành các quy 

định của pháp luật về PCCC 

 

            Lạng Sơn, ngày  03 tháng 8 năm 2018 

 
 

         Kính gửi: - Công an tỉnh; 
- Các cơ quan, đơn vị có tên trong danh sách được 
thanh tra về công tác PCCC. 

 
 

 

 Thực hiện Quyết định số 3768/QĐ-BCA-V24 ngày 25/7/2018 của Bộ 
trưởng Bộ Công an về Thanh tra việc chấp hành các quy định của pháp luật về 
phòng cháy, chữa cháy (PCCC), sau khi xem xét đề xuất của Công an tỉnh tại 
văn bản ngày 02/8/2018 về việc ban hành Công văn chỉ đạo chuẩn bị nội dung, 
điều kiện phục vụ Đoàn thanh tra Bộ Công an, đồng chí Phạm Ngọc Thưởng, 
Chủ tịch UBND có ý kiến chỉ đạo như sau:  

1. Đối với các đơn vị có tên trong danh sách được thanh tra: Khẩn 
trương xây dựng báo cáo theo đề cương, hướng dẫn của Bộ Công an tại Quyết 
định số 3758/QĐ-BCA và chuẩn bị hồ sơ, tài liệu, hậu cần, các điều kiện khác 
làm việc đoàn Thanh tra. Báo cáo gửi về đoàn thanh tra (qua Phòng Cảnh sát 
PCCC và CNCH - Công an tỉnh), trước 02 ngày, kể từ ngày Đoàn Thanh tra 
chuyên ngành (Bộ Công an) đến làm việc tại cơ quan, đơn vị mình. 

2. Công an tỉnh là cơ quan đầu mối, chủ trì, phối hợp Văn phòng UBND 
tỉnh thực hiện các nội dung sau: 

- Xây dựng Báo cáo của UBND tỉnh phục vụ buổi làm việc giữa Lãnh 
đạo UBND tỉnh và Đoàn Thanh tra Bộ Công an, hoàn thành và trình UBND 
tỉnh trước ngày 10/8/2018; chuẩn bị hồ sơ, tài liệu liên quan để làm việc với 
Đoàn Thanh tra; bố trí nơi ăn, nghỉ, phương tiện đưa, đón Đoàn Thanh tra 
chuyên ngành (Bộ Công an) trong thời gian Đoàn công tác tại tỉnh; 

- Hướng dẫn các cơ quan, đơn vị có tên trong danh sách được thanh tra 
xây dựng báo cáo và các điều kiện cần thiết phục vụ buổi làm việc Đoàn Thanh 
tra chuyên ngành (Bộ Công an). 

3. Các Sở: Kế hoạch và Đầu tư, Tài chính, Xây dựng, Nông nghiệp và 
Phát triển nông thôn, Lao động - Thương binh và Xã hội, Cục Thống kê, Ban 
Quản lý Khu kinh tế cửa khẩu Đồng Đăng - Lạng Sơn có trách nhiệm cung cấp 
số liệu, tài liệu (theo đề cương, hướng dẫn của Bộ Công an tại Quyết định số 
3758/QĐ-BCA) về Công an tỉnh để tổng hợp xây dựng báo cáo của UBND tỉnh 
(qua Phòng Cảnh sát PCCC và CNCH trước ngày 06/8/2018). 

4. Văn phòng UBND tỉnh có trách nhiệm phối hợp Công an tỉnh chuẩn 
bị các điều kiện cần thiết để làm việc với Đoàn Thanh tra chuyên ngành (Bộ 
Công an). 



5. UBND các huyện: Chi Lăng, Lộc Bình và Thành phố Lạng Sơn có 
trách nhiệm phối hợp với Công an tỉnh chỉ đạo các cơ quan, doanh nghiệp trên 
địa bàn (đơn vị được thanh tra) chuẩn bị các điều kiện cần thiết  phục vụ buổi 
làm việc Đoàn Thanh tra chuyên ngành (Bộ Công an). 

(Quyết định số 3768/QĐ-BCA-V24 và các tài liệu liên quan được gửi kèm 
trên eOffice) 

 Văn phòng UBND tỉnh thông báo ý kiến chỉ đạo của đồng chí Chủ tịch 
UBND tỉnh để Công an tỉnh, các cơ quan, đơn vị liên quan phối hợp thực hiện./. 
 

 

Nơi nhận: 
- Như trên; 
- Chủ tịch, Phó Chủ tịch UBND tỉnh; 
- C, PCVP UBND tỉnh,  
các phòng chuyên viên, HCQT, TT TH-CB,  
- Lưu: VT, NC (BMB). 

KT. CHÁNH VĂN PHÒNG 
PHÓ CHÁNH VĂN PHÒNG 

 
 
 

 
 

Phạm Hùng Trường 
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