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GIẤY MỜI 

Họp Ban Chỉ đạo diễn tập phòng cháy,  
chữa cháy rừng huyện Văn Quan năm 2018 

  

Thực hiện Chương trình công tác, đồng chí Lý Vinh Quang, Phó Chủ tịch 
UBND tỉnh, Trưởng Ban Chỉ đạo diễn tập phòng cháy, chữa cháy rừng huyện 
Văn Quan năm 2018, triệu tập họp Ban Chỉ đạo với nội dung sau: 

1. Thành phần: 
- Đồng chí Lý Vinh Quang, Phó Chủ tịch UBND tỉnh - Trưởng Ban; 
- Thành viên Ban Chỉ đạo diễn tập phòng cháy, chữa cháy rừng huyện Văn 

Quan năm 2018 (Quyết định số 255/QĐ-UBND ngày 11/7/2018 của Chủ tịch 
UBND tỉnh). 

- Các Đạo diễn diễn tập phòng cháy, chữa cháy rừng huyện Văn Quan năm 
2018 (Quyết định số 132/QĐ-BCĐ ngày 26/9/2018 của Trưởng Ban Chỉ đạo diễn 
tập phòng cháy, chữa cháy rừng huyện Văn Quan năm 2018). 

2. Nội dung: Triển khai nhiệm vụ Ban Chỉ đạo theo trách nhiệm được giao 
tại Quyết định số 255/QĐ-UBND ngày 11/7/2018 của Chủ tịch UBND tỉnh và 
phổ biến Ý định diễn tập đã được Tư lệnh Quân khu 1 phê chuẩn. 

3. Thời gian, địa điểm: 01 buổi, bắt đầu từ 08 giờ 00 phút, ngày 12/10/2018 
(thứ Sáu) tại Phòng họp tầng 4, trụ sở UBND tỉnh. 

4. Phân công nhiệm vụ: 
- Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh chuẩn bị báo cáo, dự kiến phân công nhiệm vụ 

thành viên Ban Chỉ đạo, dự kiến chương trình, kế hoạch công tác và các nội dung 
có liên quan đến cuộc diễn tập. 

- Các thành viên Ban Chỉ đạo chuẩn bị ý kiến theo chức năng, nhiệm vụ. 

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

Nơi nhận: 
- Như thành phần mời; 
- Chủ tịch, các Phó Chủ tịch UBND tỉnh; 
- C, PCVP UBND tỉnh,  
  các phòng: KTN, HC-QT, TTTHCB; 
- Lưu: VT, NC (BMB). 

TL. CHỦ TỊCH 
CHÁNH VĂN PHÒNG 
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