
 

GIẤY MỜI 

Dự công bố Quyết định thanh tra việc chấp hành các quy định của pháp 

luật về phòng cháy, chữa cháy năm 2022 

 

Thực hiện Quyết định số 1528/QĐ-CAT-PX05 ngày 05/5/2022 của Công 

an tỉnh Lạng Sơn về việc thanh tra việc chấp hành các quy định của pháp luật về 

phòng cháy, chữa cháy năm 2022. UBND thành phố Lạng Sơn mời dự công bố 

quyết định thanh tra như sau: 

1. Thành phần mời: 

- Lãnh đạo UBND thành phố; 

- Lãnh đạo các cơ quan, đơn vị: phòng Kinh tế, phòng Tài chính - Kế 

hoạch; phòng Văn hóa - Thông tin, phòng Quản lý đô thị, phòng Giáo dục và 

Đào tạo, ban CHQS, Hạt Kiểm lâm, Đội TTĐT thành phố; 

- Lãnh đạo và cán bộ phụ trách lĩnh vực PCCC Công an thành phố; 

- Lãnh đạo Trung tâm thương mại Vincom Plaza và khách sạn Vinpearl 

Lạng Sơn; Công ty TNHH MTV xe điện ĐK Việt Nhật; Trung tâm thương mại 

Phú Lộc Plaza - Công ty TNHH MTV Trần Lệnh Thương; Ngân hàng TMCP 

Bưu điện Liên Việt-Chi nhánh tỉnh Lạng Sơn; phòng khám đa khoa quốc tế 

Ngọc Lan - Công ty cổ phần y tế Thiên Ngọc Lan (đề nghị Công an thành phố 

mời giúp); 

- Đại diện Ban giám hiệu Trường mầm non Hoàng Văn Thụ (đề nghị 

phòng Giáo dục và Đào tạo mời giúp). 

- Lãnh đạo UBND các phường, xã; 

- Lãnh đạo và chuyên viên Văn phòng HĐND-UBND thành phố. 

 2. Thời gian: Từ 14 giờ 00 phút, ngày 23/5/2022 (thứ Hai). 

3. Địa điểm: Phòng họp Trực tuyến - UBND thành phố Lạng Sơn. 

(Số 02 đường Lê Lợi, phường Vĩnh Trại, thành phố Lạng Sơn) 

4. Nội dung: Dự công bố Quyết định thanh tra việc chấp hành các quy 

định của pháp luật về phòng cháy, chữa cháy trên địa bàn thành phố Lạng Sơn 

năm 2022. 

5. Tổ chức thực hiện 

- Giao Công an thành phố phối hợp với các cơ quan, đơn vị có liên quan 

chuẩn bị báo cáo, hồ sơ, tài liệu liên quan và cử cán bộ làm việc trực tiếp với 

Đoàn Thanh tra Công an tỉnh. 

UỶ BAN NHÂN DÂN 

THÀNH PHỐ LẠNG SƠN 

 
Số:           /GM-UBND 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 

      TP. Lạng Sơn, ngày      tháng 5 năm 2022 



- Các cơ quan, đơn vị có liên quan chuẩn bị đầy đủ báo cáo hồ sơ, tài liệu 

và cử cán bộ làm việc trực tiếp với Đoàn Thanh tra. 

- Văn phòng HĐND-UBND thành phố chuẩn bị phòng họp và các điều 

kiện cần thiết khác phục vụ ĐoànThanh tra. 

 Trân trọng kính mời các thành phần đến dự đúng thời gian, địa điểm trên./.  

 

Nơi nhận: 
-Như kính gửi; 

- Lưu: VT. 

TL. CHỦ TỊCH 

CHÁNH VĂN PHÒNG 

 

 

 

 

 

Lăng Thị Trịnh 
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