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GIẤY MỜI 
Hội nghị trực tuyến Tổng kết công tác phòng, chống thiên tai  

và tìm kiếm cứu nạn năm 2018, triển khai nhiệm vụ thời gian tới 
           

Thực hiện Giấy mời số 47/GM-TWPCTT ngày 11/6/2019 của Ban Chỉ đạo 
Trung ương về phòng, chống thiên tai, UBND tỉnh trân trọng kính mời các đại 
biểu dự Hội nghị trực tuyến với nội dung cụ thể như sau: 

1. Thành phần:  

a) Tại Phòng họp trực tuyến tầng 3, trụ sở UBND tỉnh 

-  Lãnh đạo UBND tỉnh; 

- 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);  

- Đại diện lãnh đạo Văn phòng UBND tỉnh; Văn phòng Ban Chỉ huy Phòng, 
chống thiên tai và Tìm kiếm cứu nạn tỉnh. 

b) Tại Phòng họp trực tuyến các huyện, thành phố 

- Lãnh đạo UBND huyện, thành phố; 

- Thành viên Ban Chỉ huy Phòng, chống thiên tai và Tìm kiếm cứu nạn, 
huyện, thành phố (do UBND huyện, thành phố mời). 

c) Tại phòng họp trực tuyến cấp xã (một số xã trọng điểm về phòng chống 
thiên tai như Phụ lục kèm theo): 

- Lãnh đạo UBND xã, thị trấn; 

- Thành viên Ban Chỉ huy Phòng, chống thiên tai và Tìm kiếm cứu nạn xã 
(do UBND xã, thị trấn mời). 

2. Thời gian: Từ 7h giờ 30 phút, ngày 20/6/2019 (thứ Năm). 

3. Nội dung:  

Dự hội nghị trực tuyến tổng kết công tác Phòng, chống thiên tai và tìm kiếm 
cứu nạn năm 2018, triển khai nhiệm vụ thời gian tới. 

4. Phân công thực hiện: 

- Giao Sở Nông nghiệp và phát triển nông thôn chỉ trì phối hợp Văn phòng 
Ban Chỉ huy Phòng, chống thiên tai và Tìm kiếm cứu nạn tỉnh chuẩn bị báo cáo 
tóm tắt tổng kết công tác phòng, chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn năm 2018 và 
triển khai nhiệm vụ năm 2019 của tỉnh; cập nhật tài liệu do Ban tổ chức Hội nghị 
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Trung ương gửi, in ấn, phát tài liệu cho các thành phần dự họp tại điểm cầu 
UBND tỉnh, đồng thời gửi bản điện tử cho UBND các huyện, thành phố để phục 
vụ họp. 

- UBND các huyện, thành phố đảm bảo thành phần dự họp; chuẩn bị nội 
dung ý kiến tham luận; liên hệ với Văn phòng Ban Chỉ huy Phòng, chống thiên tai 
và Tìm kiếm cứu nạn tỉnh để nhận và chuyển tài liệu cho các điểm cầu cấp xã 
phục vụ cuộc họp; 

- Sở Thông tin và Truyền thông chủ trì, phối hợp với Viễn thông Lạng Sơn 
và Văn phòng UBND tỉnh (Trung tâm Tin học - Công báo), chuẩn bị các điều 
kiện về kỹ thuật đảm bảo phục vụ Hội nghị. 

 Thời gian vận hành thử đường truyề n vào 14 giờ 00’ ngày 19/6/2019 và thử 
lại vào 6 giờ 30’ ngày 20/6/2019. Yêu cầu lãnh đạo các cơ quan có phòng họp 
trực tuyến bố trí cán bộ kỹ thuật để cùng phối hợp thực hiện.  

Trân trọng kính mời các đồng chí tham dự./. 
 

Nơi nhận:  
- Như thành phần mời;                                                      
- Chủ tịch, các Phó Chủ tịch UBND tỉnh; 
- Sở TT&TT, Viễn thông Lạng Sơn; 
- Báo LS, Đài PTTH tỉnh (đưa tin); 
- Văn phòng BCH PCTT&TKCN tỉnh; 
- C, PVP UBND tỉnh,  
  các phòng: TH, HC-QT, TH-CB;  
- Lưu: VT, KTN (PVĐ). 

TL. CHỦ TỊCH 
KT.CHÁNH VĂN PHÒNG 

PHÓ CHÁNH VĂN PHÒNG 
 

 

 

 

Dương Văn Chiều 
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