
 

 

 

GIẤY MỜI 

Dự làm việc với Đoàn 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 làm việc 

với Đoàn thanh tra như sau: 

1. Thành phần mời: 

- Lãnh đạo UBND thành phố; 

- Các thành viên Ban chỉ đạo phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn cứu hộ 

thành phố Lạng Sơn (theo Quyết định số 1206/QĐ-UBND ngày 23/5/2022 của 

UBND thành phố); 

- Lãnh đạo Ban Quản lý dự án ĐTXD thành phố; 

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

 2. Thời gian: Từ 07 giờ 30 phút, ngày 17/6/2022 (thứ Sáu). 

3. Địa điểm: Phòng họp Trực tuyến, Trụ sở HĐND- UBND thành phố 

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

4. Nội dung: Dự làm việc với Đoàn 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. 

- Văn phòng HĐND-UBND thành phố chuẩn bị phòng họp, cử cán bộ làm 

việc 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 thành phần mời; 

- Lưu: V, CV (MQL, LBH) 

TL. CHỦ TỊCH 

KT. CHÁNH VĂN PHÒNG 

PHÓ CHÁNH VĂN PHÒNG 

 

 

 

 

 

Hoàng Quân 

 

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 6 năm 2022 
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