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GIẤY MỜI 

Hội nghị tổng kết công tác phòng, chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn  
trên địa bàn thành phố năm 2018; triển khai nhiệm vụ năm 2019 

 

Thực hiện Chương trình công tác, UBND thành phố tổ chức Hội nghị tổng 
kết công tác phòng, chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn năm 2018; triển khai 
nhiệm vụ năm 2019 với nội dung sau: 

I. Thành phần 

- Đại diện Ban chỉ huy PCTT&TKCN tỉnh (Có giấy mời riêng); 

- Lãnh đạo Sở NN&PTNT Lạng Sơn (Có giấy mời riêng); 

- Trân trọng kính mời Thường trực Thành uỷ (Có giấy mời riêng); 

 - Trân trọng kính mời Thường trực HĐND thành phố; 

 - Lãnh đạo UBND thành phố; 

 - Các thành viên Ban Chỉ huy phòng, chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn 
thành phố Lạng Sơn (theo Quyết định số 1693/QĐ-UBND ngày 21/5/2019 của 
UBND thành phố Lạng Sơn). 

- Phóng viên Đài Phát thanh - Truyền hình tỉnh;  

 - Lãnh đạo, Chuyên viên Văn phòng HĐND - UBND thành phố. 

II. Thời gian:  14 giờ 00 phút ngày 06/6/2019. 

 III. Địa điểm: Phòng họp trực tuyến (tầng 3) - trụ sở HĐND-UBND 
thành phố. 

IV. Nội dung: Tổng kết công tác phòng, chống thiên tai và tìm kiếm cứu 
nạn năm 2018 và triển khai nhiệm vụ năm 2019. 

V. Tổ chức thực hiện: 

- Phòng Kinh tế thành phố: chuẩn bị tài liệu liên quan phục vụ cuộc họp; 

- Các thành viên Ban chỉ đạo phòng, chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn 
thành phố: theo nhiệm vụ được phân công, chuẩn bị ý kiến phát biểu, thảo luận. 

- Trung tâm Văn hóa - Thể thao thành phố: Chuẩn bị maket Hội nghị. 

UBND thành phố trân trọng kính mời./. 
 

Nơi nhận: 
- Như thành phần mời họp; 
- CT, các PCT UBND TP; 
- Trung tâm VH-TT TP; 
- CVP, CVKT, QTM; 
- Lưu: VT. 

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

 

 
 

Dương Thị Thu Thủy 
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HỘI NGHỊ  
TỔNG KẾT CÔNG TÁC PCTT VÀ TKCN THÀNH PHỐ LẠNG SƠN 

NĂM 2018 VÀ TRIỂN KHAI NHIỆM VỤ NĂM 2019 
 
 
 
 

TP. Lạng Sơn, ngày  06  tháng 6  năm 2019 
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