
UBND TỈNH LẠNG SƠN CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

VĂN PHÒNG Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
 

Số:         /VP-THNC 

V/v xây dựng quy hoạch hạ tầng 

  phòng cháy, chữa cháy 

 

Lạng Sơn, ngày       tháng 3 năm 2021 

 

Kính gửi:  

 - Sở Kế hoạch và Đầu tư; 

 - Công an tỉnh. 

 

Xem xét Công văn số 935/CAT-PC07 ngày 17/3/2021 của Công an tỉnh về 

Quy hoạch hạ tầng phòng cháy, chữa cháy tỉnh Lạng Sơn thời kỳ 2021-2030, tầm 

nhìn đến năm 2050, đồng chí Hồ Tiến Thiệu, Chủ tịch UBND tỉnh có ý kiến như sau: 

1. Giao Sở Kế hoạch và Đầu tư chủ trì, phối hợp với Công an tỉnh và các sở, 

ngành liên quan, UBND các huyện, thành phố đưa nội dung quy hoạch hạ tầng 

phòng cháy, chữa cháy vào Quy hoạch tỉnh Lạng Sơn thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn 

đến năm 2050 đảm bảo đồng bộ, thống nhất với quy hoạch ngành quốc gia về hạ 

tầng phòng cháy, chữa cháy và phù hợp với điều kiện thực tiễn của địa phương. 

2. Giao Công an tỉnh tham mưu cho UBND tỉnh phối hợp với Bộ Công an 

triển khai lập Quy hoạch hạ tầng phòng cháy và chữa cháy thời kỳ 2021-2030, tầm 

nhìn đến năm 2050 của quốc gia theo yêu cầu; chủ trì, phối hợp với  các sở, ngành 

liên quan và UBND các huyện, thành phố khảo sát thực trạng hạ tầng phòng cháy, 

chữa cháy trên địa bàn tỉnh để xây dựng các nội dung liên quan đến hạ tầng phòng 

cháy và chữa cháy trong Quy hoạch tỉnh Lạng Sơn thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn 

đến năm 2050. 

Văn phòng UBND tỉnh thông báo để Sở Kế hoạch và Đầu tư, Công an tỉnh 

và các cơ quan liên quan thực hiện./.  

 

Nơi nhận: 
- Như trên; 

- Chủ tịch, Phó Chủ tịch UBND tỉnh; 

- C, PCVP UBND tỉnh; 

- Sở Xây dựng; 

- UBND các huyện, thành phố; 

- Lưu: VT, THNC(NTT). 

KT. CHÁNH VĂN PHÒNG 

PHÓ CHÁNH VĂN PHÒNG 

 

 

 

 

Dương Công Hiệp 
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