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GIẤY MỜI 
Dự Hội nghị tổng kết công tác Phòng, chống thiên tai và  

Tìm kiếm cứu nạn năm 2018, triển khai nhiệm vụ năm 2019 
          

UBND tỉnh tổ chức Hội nghị tổng kết công tác Phòng, chống thiên tai và 
Tìm kiếm cứu nạn năm 2018, triển khai nhiệm vụ năm 2019, với nội dung sau: 

1. Thành phần  

- Lãnh đạo UBND tỉnh; 

- Lãnh đạo Bộ Tham mưu Quân khu 1 và Phòng chuyên môn có liên quan;  

- Các thành viên Ban Chỉ huy Phòng, chống thiên tai và Tìm kiếm cứu nạn 
tỉnh (theo Quyết định số 684/QĐ-UBND ngày 12/4/2019 của Chủ tịch UBND 
tỉnh Lạng Sơn) và đại diện lãnh đạo, chuyên viên Văn phòng UBND tỉnh. 

- Lãnh đạo Bộ Tham mưu Quân đoàn 2 và Phòng chuyên môn có liên 
quan; 

- Lãnh đạo Sư đoàn Bộ binh 3, Quân khu 1; 

- Lãnh đạo Trung đoàn 141, Sư đoàn 3; 

- Lãnh đạo Viện Quân y 110, Cục Hậu cần; 

- Lãnh đạo Trung đoàn 18, Sư đoàn 325; 

- Lãnh đạo Trung tâm viễn thông Quân đội Viettel chi nhánh Lạng Sơn; 

- Lãnh đạo Đoàn Kinh tế Quốc phòng 338; 

- Thành phần cơ quan Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh, Ban Chỉ huy Quân sự các 
huyện, thành phố, đơn vị liên quan (giao Bộ chỉ huy Quân sự tỉnh mời). 

- Văn phòng Ban Chỉ huy Phòng, chống thiên tai và Tìm kiếm cứu nạn 
tỉnh; các đơn vị trực thuộc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn (Giao Sở 
Nông nghiệp và Phát triển nông thôn mời). 

- Lãnh đạo UBND, Ban Chỉ huy Phòng chống thiên tai và Tìm kiếm cứu nạn 
các huyện, thành phố.  

2. Nội dung  

Tổng kết công tác Phòng, chống thiên tai và Tìm kiếm cứu nạn năm 2018, 
triển khai nhiệm vụ năm 2019. 
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3. Thời gian, địa điểm 

- Thời gian: 14h00, ngày 22 tháng 5 năm 2019 (Thứ 4). 
- Địa điểm: Tại Hội trường lớn Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh. 

4. Phân công thực hiện  

- Giao Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn chủ trì, phối hợp với Văn 
phòng Ban Chỉ huy Phòng, chống thiên tai và Tìm kiếm cứu nạn tỉnh chuẩn bị dự 
thảo Báo cáo tổng kết công tác Phòng, chống thiên tai và Tìm kiếm cứu nạn năm 
2018, phương hướng nhiệm vụ năm 2019; tổng hợp tham luận của các đơn vị và 
tài liệu khác có liên quan, in ấn đủ số lượng phục vụ cuộc họp. 

- Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh bảo đảm các điều kiện về Hội trường, lễ tân, 
hậu cần phục vụ Hội nghị; phối hợp thông tin, mời các thành phần thuộc lực 
lượng Quân sự trong và ngoài tỉnh tham gia Hội nghị. 

- UBND các huyện, thành phố bảo đảm thành phần dự họp; chuẩn bị nội 
dung tham luận theo chủ đề gửi kèm Giấy mời này, phát biểu ý kiến tại Hội nghị. 

          Trân trọng kính mời các thành phần dự họp./. 
 
Nơi nhận:  
- Như thành phần mời họp; 
- Chủ tịch, các Phó Chủ tịch UBND tỉnh; 
- Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh; 
- Sở Nông nghiệp và PTNT; 
- Văn phòng BCH PCTT&TKCN tỉnh; 
- Báo Lạng Sơn, Đài PT-TH tỉnh,  
  Cổng TTĐT tỉnh (đưa tin); 
- C, PVP UBND tỉnh, các phòng CM, TH-CB; 
- Lưu: VT, KTN (PVĐ). 

TL. CHỦ TỊCH 
KT. CHÁNH VĂN PHÒNG 
PHÓ CHÁNH VĂN PHÒNG 

 
 
 
 
 
 

Phạm Hùng Trường
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