
 

ỦY BAN NHÂN DÂN 
 TỈNH LẠNG SƠN 

        Số:  416 /GM-UBND 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 
                Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

          Lạng Sơn, ngày  27 tháng  12  năm 2018

GIẤY MỜI 
Dự Hội nghị Tổng kết công tác phòng, chống các hành vi  

sai phạm về pháo năm 2018 và triển khai Kế hoạch năm 2019 
 

        Thực hiện Chương trình công tác tháng 01/2019, UBND tỉnh tổ chức Hội 
nghị Tổng kết công tác phòng, chống các hành vi sai phạm về pháo năm 2018 và 
triển khai kế hoạch công tác năm 2019, nội dung cụ thể như sau: 
          1. Thành phần mời dự:  

- Các thành viên Ban Chỉ đạo phòng, chống các hành vi sai phạm về pháo tỉnh;  
- Đại diện Lãnh đạo Uỷ ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Lạng Sơn; 
- Đại diện Lãnh đạo: Viện Kiểm sát Nhân dân tỉnh, Toà án Nhân dân tỉnh, Hội 

Liên hiệp Phụ nữ tỉnh, Tỉnh đoàn;  
- Đại diện Ban Chỉ đạo phòng, chống các hành vi sai phạm về pháo các 

huyện và thành phố Lạng Sơn, gồm: Lãnh đạo UBND, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc, 
Công an, Quân sự, Phụ nữ, Thanh niên (giao UBND các huyện, thành phố mời); 

- Các phòng Nghiệp vụ Công an tỉnh (giao Công an tỉnh mời); 
- Các tập thể, cá nhân được khen thưởng (giao các sở, ngành, Ban Chỉ đạo 

Phòng, chống các hành vi sai phạm về pháo các huyện, thành phố mời); 
- Phóng viên: Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh, Báo Lạng Sơn, Thường 

trú Thông tấn xã Việt Nam tại Lạng Sơn, Báo Nhân dân thường trú tại Lạng 
Sơn, Báo Tiền Phong thường trú tại Lạng Sơn (đến dự và đưa tin). 

2. Thời gian: Từ 14h00 phút, thứ Hai, ngày 07/01/2019. 
3. Địa điểm: Hội trường tầng 2, trụ sở HĐND-UBND tỉnh. 
4. Công tác chuẩn bị: 
- Công an tỉnh: Chuẩn bị tài liệu phục vụ Hội nghị (Báo cáo tình hình thực 

hiện năm 2018 và Kế hoạch phòng, chống các hành vi sai phạm về pháo năm 2019; 
Bài tham luận của các đơn vị); phối hợp với Sở Nội vụ chuẩn bị công tác thi đua, 
khen thưởng năm 2018;  

- Văn phòng UBND tỉnh: Chủ trì, phối hợp với Công an tỉnh chuẩn bị các 
điều kiện cần thiết phục vụ Hội nghị. 

- Phân công tham luận tại Hội nghị: Theo Công văn số 3790/BCĐ ngày 
12/11/2018 của Ban Chỉ đạo phòng, chống các hành vi sai phạm về pháo. 

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

Nơi nhận: 
- Như thành phần mời họp; 
- Chủ tịch, Phó Chủ tịch UBND tỉnh; 
- CA tỉnh; 
- VP HĐND tỉnh; 
- CPVP UBND tỉnh, 
Các phòng: KTTH, TH, TH-CB, HC-QT; 
- Lưu: VT, NC (BMB). 

TL. CHỦ TỊCH 
 CHÁNH VĂN PHÒNG 

 
 
 
 
 

Phùng Quang Hội 



 CHƯƠNG TRÌNH 
Hội nghị Tổng kết công tác phòng, chống các hành vi sai phạm  

về pháo năm 2018 và triển khai Kế hoạch năm 2019 
(Từ 14h00’,  ngày 07  tháng 01  năm 2019) 

 

TT NỘI DUNG NGƯỜI PHỤ TRÁCH GHI 
CHÚ 

1 Ổn định tổ chức; tuyên bố lý do, giới thiệu 
đại biểu 

Lãnh đạo Văn phòng 
UBND tỉnh 

 

2 Phát biểu khai mạc Hội nghị Lãnh đạo UBND tỉnh  

3 Trình bày tóm tắt Báo cáo tổng kết công tác 
phòng, chống các hành vi sai phạm về pháo 
năm 2018; Dự thảo Kế hoạch năm 2019 

Lãnh đạo Công an tỉnh - 
Thành viên Thường trực 
BCĐ tỉnh 

 

4 Thảo luận  Lãnh đạo Công an tỉnh   

5 Giải lao 15 phút   

6 Tiếp tục thảo luận Lãnh đạo Công an tỉnh   

7 Phát biểu của Cơ quan Thường trực Ban 
Chỉ đạo 

Giám đốc Công an tỉnh  

8 Thi đua khen thưởng Ban Thi đua – Khen 
thưởng - Sở Nội vụ 

 

9 Phát biểu Kết luận, bế mạc Hội nghị Lãnh đạo UBND tỉnh  

 

 

                                                                                         BAN TỔ CHỨC 
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