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GIẤY MỜI 
Dự Hội nghị trực tuyến tổng kết công tác phòng, chống thiên tai và  

tìm kiếm cứu nạn năm 2018, triển khai nhiệm vụ thời gian tới 
 

 

Thực hiện Giấy mời số 47/GM-TWPCTT ngày 11/6/2019 của Ban Chỉ 

đạo Trung ương về phòng, chống thiên tai tổ chức Hội nghị tổng kết công tác 

phòng, chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn năm 2018, triển khai nhiệm vụ thời 

gian tới và Công văn số 2230/VP- KTN ngày 12/6/2019 của Văn phòng UBND 

tỉnh Lạng Sơn. UBND thành phố mời dự họp trực tuyến về công tác phòng, 

chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn với thành phần, thời gian, địa điểm như sau: 

1. Thành phần mời:  

- 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 tháng 5 năm 

2019 của Ủy ban nhân dân thành phố Lạng Sơn). 

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

2. Thời gian họp: Bắt đầu từ 7 giờ 30 phút, thứ năm, ngày 20/6/2019. 

(Đề nghị các thành phần dự họp có mặt tại phòng họp trước 10 phút) 

3. Địa điểm: Tại Phòng họp trực tuyến - trụ sở HĐND - UBND thành phố 

Lạng Sơn. 

4. Nội dung: Tổng kết công tác phòng, chống thiên tai và tìm kiếm cứu 

nạn năm 2018, triển khai nhiệm vụ thời gian tới của Ban Chỉ đạo Trung ương về 

phòng, chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn. 

5. Phân công thực hiện: 

- Giao Văn phòng HĐND-UBND thành phố chuẩn bị các điều kiện về kỹ 

thuật đảm bảo cho cuộc họp; Bộ phận Quản trị mạng chủ động phối hợp với 

Trung tâm Tin học - Công báo (Văn phòng UBND tỉnh) kiểm tra, chạy thử 

đường truyền thực hiện vào 14h00’ ngày 19/6/2019 thử lại vào 7h00’ ngày 

20/6/2019 và trực tại phòng họp trực tuyến để phối hợp thực hiện.  

- Giao phòng Kinh tế thành phố chuẩn bị tài liệu phục vụ Hội nghị (Tài 



liệu phục vụ hội nghị được cập nhật trên trang Web của Ban Chỉ đạo  

WWW.phongchongthientai.vn) cho các đại biểu dự họp. 

UBND thành phố trân trọng kính mời./.   

 
Nơi nhận: 
- Như thành phần mời; 
- CPVP, QTM; 
- Lưu: VT. 

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

 
 
 

 
Dương Thị Thu Thủy 

 
 
 
 
 
 
 
 

 


		2019-06-14T13:44:06+0700
	Việt Nam
	Ủy ban Nhân dân thành phố Lạng Sơn
	Ủy ban Nhân dân thành phố Lạng Sơn<ubndtpls@langson.gov.vn> đã ký lên văn bản này!




