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Số: 158/GM-UBND Chi Lăng, ngày 10 tháng 9  năm 2018 
 

GIẤY MỜI 
Dự họp thông qua Biên bản kiểm tra công tác phòng cháy, chữa cháy 

của Đoàn thanh tra Bộ Công an  

  

Thực hiện Quyết định số 3768/QĐ-BCA-V24 ngày 25/7/2018 của Bộ Công an về 
thanh tra việc chấp hành các quy định của pháp luật về phòng cháy và chữa cháy; văn bản 
số 3044/VP-NC ngày 03/8/2018 về việc chuẩn bị nội dung, tài liệu phục vụ thanh tra việc 
chấp hành các quy định của pháp luật về phòng cháy và chữa cháy. 

Ủy ban nhân dân huyện mời các thành phần dự họp thông qua Biên bản kiểm 
tra công tác phòng cháy, chữa cháy của Đoàn thanh tra Bộ Công an, cụ thể như sau:  

1. Thành phần:  

- Đồng chí Vi Quang Trung, Phó Chủ tịch UBND huyện; 

- Lãnh đạo Công an huyện, Đội trưởng Đội QLHC về TTXH Công an huyện; 

- Lãnh đạo các cơ quan, đơn vị: Văn phòng HĐND và UBND, Tài chính - Kế 
hoạch, Kinh tế và Hạ tầng, Văn hóa và Thông tin, Ban Quản lý dự án đầu tư xây 
dựng, Trung tâm Văn hóa, Thể thao và Truyền thông, Hạt Kiểm lâm; 

- Chủ tịch UBND xã Nhân Lý và thị trấn Đồng Mỏ; 

- Đại diện lãnh đạo Công ty CP đá Đồng Mỏ và Công ty CP xi măng Đồng Bành. 

2. Thời gian: 09 giờ 00 phút, ngày 11/9/2018 (Thứ ba). 

3. Địa điểm: Phòng họp tầng 2 - UBND huyện Chi Lăng. 

4. Tổ chức thực hiện:  

Văn phòng HĐND và UBND huyện chuẩn bị các điều kiện phục vụ cuộc họp. 
 

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

 
Nơi nhận: 
 

- Như thành phần mời; 
- CT, PCT UBND huyện; 
- CVP, PCVP HĐND&UBND huyện;  
- Lưu: VT. 

 

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

 
 

 
 
 
 
 

Hoàng Văn Tầm 
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