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

quy định của pháp luật về bảo vệ bí mật nhà nước năm 2018  
đối với Ủy ban nhân tỉnh Lạng Sơn và Công an tỉnh Lạng Sơn 

 

Thực hiện Quyết định số 2440/QĐ-BCA-TCAN ngày 25/5/2018 của Bộ 
trưởng Bộ Công an về việc kiểm tra việc chấp hành các quy định của pháp luật 
về bảo vệ bí mật nhà nước năm 2018 đối với UBND tỉnh Lạng Sơn và Công an 
tỉnh Lạng Sơn, UBND tỉnh mời họp với Đoàn Kiểm tra của Bộ Công an, với nội 
dung cụ thể sau: 

1. Thành phần: 

- Đoàn Kiểm tra của Bộ Công an; 

- Đại diện Lãnh đạo UBND tỉnh; 

- Đại diện lãnh đạo Công an tỉnh và các phòng, ban có liên quan thuộc 
Công an tỉnh (do Công an tỉnh mời); 

- Đại điện lãnh đạo và người phụ trách chuyên trách (hoặc kiêm nhiệm) 
làm công tác bảo vệ bí mật nhà nước của các sở, ban, ngành, đơn vị: Sở Nội vụ, 
Sở Công Thương, Sở Kế hoạch và Đầu tư; Văn phòng UBND tỉnh; UBND các 
huyện: Tràng Định, Cao Lộc. 

2. Nội dung: Đoàn Kiểm tra công bố Quyết định số 2440/QĐ-BCA-TCAN 
ngày 25/5/2018 của Bộ trưởng Bộ Công an và chương trình làm việc tại tỉnh.  

  3. Thời gian, địa điểm: Từ 07 giờ 45 phút ngày 12/9/2018 tại phòng họp 
tầng 4, trụ sở UBND tỉnh. 

 4. Tổ chức thực hiện: Giao Công an tỉnh chuẩn bị báo cáo và các tài liệu 
liên quan cuộc họp, in đủ cho các thành phần dự họp.  

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

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

 

TL. CHỦ TỊCH 
 CHÁNH VĂN PHÒNG 
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