
 

ỦY BAN NHÂN DÂN 

 TỈNH LẠNG SƠN 

 

        Số:          /GM-UBND 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

                Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
 

             Lạng Sơn, ngày      tháng  12 năm 2019 
           

GIẤY MỜI 

Dự Hội nghị Tổng kết công tác phòng, chống các hành vi  

sai phạm về pháo năm 2019 và triển khai Kế hoạch năm 2020        

Thực hiện Chương trình công tác, Ủy ban nhân dân tỉnh tổ chức Hội nghị 

Tổng kết công tác phòng, chống các hành vi sai phạm về pháo năm 2019 và triển 

khai Kế hoạch công tác phòng chống pháo năm 2020 như sau: 

          1. Thành phần mời 

- Các thành viên Ban Chỉ đạo phòng, chống các hành vi sai phạm về pháo tỉnh;  

- Đại diện Lãnh đạo Uỷ ban MTTQVN tỉnh Lạng Sơn; 

- Đại diện Lãnh đạo: Viện Kiểm sát Nhân dân tỉnh, Toà án Nhân dân tỉnh, 

Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh, Tỉnh đoàn Lạng Sơn; 

- Ban Chỉ đạo phòng, chống các hành vi sai phạm về pháo các huyện và thành 

phố Lạng Sơn, gồm: Lãnh đạo UBND, Ủy ban MTTQVN, Công an, Quân sự, Phụ nữ, 

Thanh niên (giao các huyện, thành phố mời); 

- Các phòng Nghiệp vụ có liên quan của Công an tỉnh (giao Công an tỉnh mời); 

- Phóng viên: Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh, Báo Lạng Sơn, Thông tấn 

xã Việt Nam thường trú tại Lạng Sơn, Báo Nhân dân thường trú tại Lạng Sơn, Báo 

Tiền Phong thường trú tại Lạng Sơn (dự và đưa tin). 

2. Thời gian: Từ 08 giờ 00 phút, ngày 03/01/2020 (thứ Sáu). 

3. Địa điểm: Hội trường tầng 2, trụ sở HĐND-UBND tỉnh. 

4. Công tác chuẩn bị 

- Công an tỉnh: Chuẩn bị tài liệu Hội nghị (Báo cáo tình hình, kết quả công tác 

năm 2019 và Kế hoạch công tác phòng, chống các hành vi sai phạm về pháo năm 

2020; bài tham luận của các đơn vị); chủ trì, phối hợp với Văn phòng UBND tỉnh 

chuẩn bị Hội trường, maket, nước uống và các điều kiện cần thiết phục vụ Hội nghị; 

- Văn phòng UBND tỉnh: Phối hợp với Công an tỉnh chuẩn bị các nội dung 

cho Lãnh đạo tỉnh dự Hội nghị; các điều kiện cần thiết phục vụ Hội nghị; 

- Phân công tham luận tại Hội nghị: Theo Công văn số 5265/BCĐ ngày 

24/12/2019 của Ban Chỉ đạo phòng, chống các hành vi sai phạm về pháo tỉnh. 

Trân trọng kính mời các thành phần tham dự./. 

Nơi nhận : 
- Như thành phần mời họp ; 

- Chủ tịch, Phó Chủ tịch UBND tỉnh ; 

- Văn phòng HĐND tỉnh; 

- Công an tỉnh; 

- C, PVP UBND tỉnh,  

các phòng: KTTH, TH, HC-QT, TT TH-CB; 

- Lưu: VT, NC(PVD). 

TL. CHỦ TỊCH 

CHÁNH VĂN PHÒNG 

 

 

 
 

Phạm Hùng Trường   
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