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GIẤY MỜI 

Dự Hội nghị Tổng kết công tác phòng, chống các hành vi sai phạm về pháo; 
Công tác đảm bảo trật tự ATGT - Trật tự đô thị - Trật tự xây dựng 

 năm 2018 và triển khai kế hoạch năm 2019 
 

 

Thực hiện Kế hoạch số 284/KH-UBND ngày 29/11/2018 của UBND 
thành phố Lạng Sơn về Tổng kết công tác phòng chống các hành vi sai phạm về 
pháo; công tác đảm bảo trật tự ATGT - Trật tự đô thị - Trật tự xây dựng năm 
2018; triển khai nhiệm vụ năm 2019 và thực hiện Luật số 14/2017/QH14 về 
Quản lý, sử dụng vũ khí, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ trên địa bàn thành phố. 

 UBND thành phố tổ chức Hội nghị Tổng kết công tác phòng, chống các 
hành vi sai phạm về pháo năm 2018; Tổng kết công tác đảm bảo trật tự ATGT - 
Trật tự đô thị - Trật tự xây dựng năm 2018 và triển khai kế hoạch năm 2019 với 
thành phần, thời gian và địa điểm như sau: 

1. Thành phần mời: 

- Thường trực BCĐ phòng, chống các hành vi sai phạm về Pháo tỉnh Lạng 
Sơn (có giấy mời riêng); 

- Đại diện Lãnh đạo Ban ATGT tỉnh (Giấy mời riêng); 

- Đại diện Lãnh đạo: Công an tỉnh, Sở Xây dựng, Sở Giao thông Vận tải 
(có giấy mời riêng);  

- Lãnh đạo các phòng PV01, PX03, PC06, PV05 Công an tỉnh Lạng Sơn 
(Có giấy mời riêng); 

- Thường trực Thành uỷ; 

- Thường trực HĐND thành phố; 

 - Lãnh đạo UBND thành phố; 

- Lãnh đạo Ủy ban MTTQVN thành phố; 

- Các thành viên Ban An toàn giao thông thành phố (theo Quyết định số 
3674/QĐ-UBND ngày 26/6/2018 của Chủ tịch UBND thành phố); 

- Các thành viên BCĐ phòng, chống các hành vi sai phạm về pháo thành 
phố (theo Quyết định số 5825/QĐ-UBND ngày 28/11/2018 của Chủ tịch UBND 
thành phố); 

- Lãnh đạo các phòng, ban, ngành, đảng, đoàn thể thành phố; 

- Lãnh đạo Ban QLDA ĐTXD, Trung tâm PTQĐ thành phố; 

 - Lãnh đạo Đảng ủy, UBND, UBMTTQVN, Ban CHQS các phường, xã;   



- Đội Trưởng các đội nghiệp vụ Công an thành phố (đề nghị lãnh đạo 
Công an thành phố mời); 

 - Trưởng Công an các phường xã, Trưởng Ban bảo vệ dân phố, (đề nghị 
lãnh đạo UBND các phường, xã mời); 

- Các đồng chí Bí thư, Khối trưởng, Trưởng thôn trên địa bàn phường, xã 
(đề nghị lãnh đạo UBND các phường, xã mời); 

 - Đại diện BGH các nhà trường: THPT Việt Bắc, Chu Văn An, Dân tộc 
nội trú, Trung tâm giáo dục thường xuyên;  

- Đại diện BGH các trường THCS trên địa bàn (đề nghị phòng Giáo dục 
và Đào tạo thành phố mời); 

 - Đại diện tập thể và cá nhân được Chủ tịch UBND thành phố tặng giấy 
khen (đề nghị Công an thành phố chuyển Giấy mời giúp); 

 - Phóng viên Đài Phát thanh - Truyền hình tỉnh dự và đưa tin. 

2. Thời gian: Từ 14 giờ 00 phút, ngày 14 tháng 01 năm 2019. 

3. Địa điểm: Hội trường Thành ủy - UBND thành phố (Số 30 Lê Lợi, 
phường Vĩnh Trại, thành phố Lạng Sơn). 

4. Tổ chức thực hiện:  

- Yêu cầu các đơn vị liên quan thực hiện nhiệm vụ được phân công tại Kế 
hoạch số 284/KH-UBND ngày 29/11/2019 của UBND thành phố.  

- Đề nghị Trung tâm VH-TT hoàn thành Maket trên màn hình Led xong 
trước 09h00 ngày 14/01/2019. 

- Giao phòng Quản lý đô thị thành phố phối hợp với Công an thành phố, 
Đội Quản lý TTĐT thành phố chuẩn bị báo cáo, những ý kiến đề xuất, kiến nghị 
về công tác quản lý đảm bảo trật tự an toàn giao thông, công tác đảm bảo trật tự đô 
thị, trật tự xây dựng trên địa bàn thành phố và tài liệu phục vụ Hội nghị. 

- Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị dự họp: Chuẩn bị nội dung liên quan, 
tham gia ý kiến tại Hội nghị. 

UBND thành phố Lạng Sơn trân trọng kính mời đại biểu đến dự đúng thời 
gian và địa điểm trên./. 

                                                                          

 

Nơi nhận: 
- Như TP mời; 
- CT, các PCT UBND TP; 
- C, PCVP + CV; 
- Lưu: VT, QTM. 

TL. CHỦ TỊCH 
CHÁNH VĂN PHÒNG 

 
 
 

 

 
 

Hoàng Thái Lâm 
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