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GIẤY MỜI 

Dự làm việc với Đoàn kiểm tra số 11 của Ban Chỉ huy PCTT&TKCN tỉnh  

 

Thực hiện Kế  hoạch số 113/KH-PCTT ngày 05/7/2021 của Ban Chỉ huy 

Phòng, chống thiên tai và Tìm kiếm cứu nạn tỉnh về kiểm tra công tác Phòng, 

chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn năm 2021 và Thông báo số 65/TB-SNN, 

ngày 09/7/2020 của Đoàn kiểm tra số 11. UBND thành phố mời làm việc với 

Đoàn kiểm tra số11 như sau: 

I. Thành phần mời: 

- Lãnh đạo UBND thành phố (đ/c Nông Bích Diệp - PCT UBND TP); 

- Lãnh đạo Uỷ ban MTTQVN thành phố Lạng Sơn; 

- Lãnh đạo các đơn vị: Công an, Ban CHQS thành phố; Phòng Kinh tế, 

Tài chính - Kế hoạch, Quản lý Đô thị, Lao động - TBXH, Văn hóa Thông tin;  

- Lãnh đạo Ban quản lý chợ Giếng Vuông, Xí nghiệp khai thác công trình 

thủy lợi thành phố. 

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

- Lãnh đạo UBND xã Quảng Lạc. 

II. Thời gian và địa điểm:  

1. Tham gia kiểm tra thực địa:  

- Lãnh đạo UBND thành phố; 

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

- Lãnh đạo các đơn vị: Kinh tế, Quản lý đô thị,  

- Lãnh đạo UBND xã Quảng Lạc. 

Thời gian: Từ 07 giờ 30 phút, ngày 20/7/2021 tập trung tại sân trụ sở 

UBND thành phố Lạng Sơn sau đó đi kiểm tra thực tế sạt lở tại trên tuyến đường 

Bản Nhầng, thôn Quảng Tiến I và Quảng Tiến II, xã Quảng Lạc. 

2. Làm việc tại phòng họp trực tuyến - UBND thành phố: 

- Các thành phần tham gia kiểm tra tại thực địa;  

- Lãnh đạo Ủy ban MTTQVN thành phố Lạng Sơn; 

- Lãnh đạo Công an, Ban CHQS thành phố;  Phòng Tài chính - Kế hoạch; 

Lao động - TBXH; Văn hóa Thông tin;  

- Lãnh đạo Ban Quản lý Chợ Giếng Vuông; 



- Lãnh đạo Xí nghiệp khai thác công trình thủy lợi thành phố. 

Thời gian: 09 giờ 00 phút ngày 20/7/2021.  

Lưu ý: Yêu cầu các thành phần dự họp thực hiện nghiêm túc phòng chống 

dịch Covid-19; chuẩn bị ý kiến phát biểu.  

III. Nội dung: Kiểm tra theo nội  dung tại Khoản 1 Mục II Kế hoạch số 

113/KH-PCTT ngày 05/7/2021 của  Ban Chỉ huy Phòng, chống thiên tai và Tìm 

kiếm cứu nạn tỉnh về kiểm tra công tác Phòng, chống thiên tai và tìm kiếm cứu 

nạn năm 2021. 

(Giao phòng Kinh tế chủ trì, phối hợp với các đơn vị chuẩn bị báo cáo, tài 

liệu liên quan làm việc với Đoàn kiểm tra) 

UBND thành phố trân trọng kính mời./. 

Nơi nhận: 
- Sở NN&PTNT; 

- Như thành phần mời; 

- CT, PCT UBND TP (b/c); 

- CPVP, CVVX; 

- Lưu: VT. 

TL. CHỦ TỊCH 

KT. CHÁNH VĂN PHÒNG 

PHÓ CHÁNH VĂN PHÒNG 

 

 

 
 

 

Lăng Thị Trịnh 
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