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GIẤY MỜI 
Dự họp công bố Quyết định thanh tra việc chấp hành các  

quy định của pháp luật về phòng cháy và chữa cháy của Bộ Công an 

 

Thực hiện Quyết định số 3768/QQĐ-BCA ngày 25/7/2018 của Bộ trưởng 
Bộ Công an về việc thanh tra việc chấp hành các quy định của pháp luật về phòng 
cháy và chữa cháy tại tỉnh Lạng Sơn, UBND tỉnh mời họp với Đoàn Thanh tra 
của Bộ Công an với nội dung cụ thể sau: 

1. Thành phần: 

- Đoàn Thanh tra của Bộ Công an; 

- Lãnh đạo UBND tỉnh; 

- Lãnh đạo Công an tỉnh và các phòng, ban liên quan thuộc Công an tỉnh 
(Do Công an tỉnh mời); 

- Đại điện lãnh đạo các sở, ban, ngành, đơn vị: Tài chính, Kế hoạch và Đầu 
tư, Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Lao động - Thương binh và Xã hội, Xây 
dựng; Ban Quản lý Khu Kinh tế cửa khẩu Đồng Đăng - Lạng Sơn; Công ty Cổ 
phần Cấp, thoát nước Lạng Sơn; 

- Đại diện UBND các huyện: Lộc Bình, Chi Lăng và thành phố Lạng Sơn.  

2. Nội dung: Đoàn Thanh tra công bố Quyết định số 3768/QQĐ-BCA 
ngày 25/7/2018 của Bộ trưởng Bộ Công an và chương trình làm việc tại tỉnh.  

  3. Thời gian, địa điểm: Từ 09 giờ 00 phút ngày 13/8/2018 tại phòng họp 
tầng 4, trụ sở UBND tỉnh. 

Trân trọng kính mời các thành phần tham dự./. 
 

 
Nơi nhận:  
- Như thành phần làm việc; 
- Chủ tịch, các Phó Chủ tịchUBND tỉnh;   
- C, PVP UBND tỉnh,  
  các phòng: TH, HC-QT, TH-CB; 
- Lưu: VT, NC (BMB).  

 

TL. CHỦ TỊCH 
 CHÁNH VĂN PHÒNG 

 
 
 

 
 

Phùng Quang Hội 
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