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GIẤY MỜI 

Dự họp trực tuyến 3 cấp về Tổng kết công tác phòng, chống các hành vi 

 sai phạm về pháo gắn với quản lý, sử dụng vũ khí, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ 

năm 2021, triển khai công tác năm 2022 
 

 Thực hiện Giấy mời số 24/GM-UBND, ngày 15/01/2021 của UBND tỉnh 

Lạng Sơn về Dự họp trực tuyến 3 cấp về Tổng kết công tác phòng, chống các hành 

vi sai phạm về pháo gắn với quản lý, sử dụng vũ khí, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ 

năm 2021, triển khai công tác năm 2022, Ủy ban nhân dân huyện trân trọng kính 

mời các đại biểu đến dự Hội nghị trực tuyến, cụ thể như sau: 

1. Thành phần mời 

1.1. Tại Phòng họp tầng 2 - Trụ sở UBND huyện 

- Các thành viên Ban Chỉ đạo phòng, chống các hành vi sai phạm về pháo 

huyện (Quyết định số 3814/QĐ-UBND, ngày 29/10/2018 của UBND huyện Chi Lăng 

về việc kiện toàn Ban Chỉ đạo phòng chống các hành vi sản xuất, buôn bán, tàng trữ, 

vận chuyển và sử dụng trái phép các loại pháo huyện Chi Lăng; trừ Chủ tịch UBND 

các xã, thị trấn). 

- Các đội nghiệp vụ có liên quan của Công an huyện (do Công an huyện mời); 

1.2. Tại phòng họp trực tuyến cấp xã 

Thường trực Đảng ủy, Lãnh đạo UBND, Ủy ban MTTQVN và các đoàn thể 

chính trị - xã hội cấp xã; lãnh đạo Công an cấp xã, lãnh đạo Ban Chỉ huy quân sự cấp 

xã và đại diện lãnh đạo các thôn, khu phố trên địa bàn (do UBND cấp xã mời). 

2. Nội dung 

Dự họp trực tuyến 3 cấp về Tổng kết công tác phòng, chống các hành vi sai 

phạm về pháo gắn với quản lý, sử dụng vũ khí, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ năm 

2021, triển khai công tác năm 2022. 

3. Thời gian: 8 giờ 00 phút, ngày 18 tháng 01 năm 2022 (Thứ ba). 

4. Tổ chức thực hiện 

Các đại biểu dự họp chuẩn bị các ý kiến phát biểu thảo luận tại Hội nghị, tập 

trung nêu những khó khăn, vướng mắc, kinh nghiệm và các giải pháp thực hiện 

trong thời gian tới. 

4.1. Công an huyện  

Chuẩn bị Báo cáo tổng kết công tác phòng, chống các hành vi sai phạm về 

pháo năm 2021 và Kế hoạch năm 2022. Chuẩn bị tham luận trình bày trước Hội 

nghị, in đủ tài liệu cho các thành phần dự Hội nghị tại điểm cầu ở huyện. 
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4.2. Văn phòng HĐND và UBND huyện 

- Phối hợp Trung tâm Viễn thông Chi Lăng chuẩn bị các điều kiện kỹ thuật 

đảm bảo cho cuộc họp. 

- Chuẩn bị tài liệu, gửi trên hệ thống VNPT- iOffice cho các cơ quan, đơn vị, 

các xã, thị trấn.  

4.3. Trung tâm Viễn thông Chi Lăng 

Chủ trì, phối hợp với Văn phòng HĐND và UBND huyện chuẩn bị các điều 

kiện về kỹ thuật, đảm bảo phục vụ cuộc họp đạt kết quả; cử cán bộ kỹ thuật trực tại 

phòng họp tầng 2 - Trụ sở UBND huyện để phối hợp thực hiện. 

4.4. Trung tâm Văn hóa, Thể thao và Truyền thông 

Cử cán bộ đến đưa tin, ghi hình.  

4.5. Điện lực Chi Lăng 

Kiểm tra, đảm bảo nguồn điện ổn định tại các điểm cầu trong quá trình diễn 

ra hội nghị. 

4.6. UBND các xã, thị trấn 

- UBND các xã, thị trấn mời các thành phần dự họp tại điểm cầu cấp xã. 

- Cử cán bộ phối hợp với Trung tâm Viễn thông Chi Lăng chuẩn bị các điều 

kiện kỹ thuật đảm bảo cho cuộc họp. 

- Chủ động chuẩn bị ý kiến phát biểu tại Hội nghị chất lượng, ngắn gọn, kiến 

nghị, đề xuất (nếu có). 

- Các cơ quan, đơn vị, UBND các xã, thị trấn cập nhật tài liệu trên hệ thống 

VNPT- iOffice, in ấn tài liệu, gửi các đại biểu dự họp tại xã, thị trấn nghiên cứu. 

(Đại biểu tham dự Hội nghị chủ động đeo khẩu trang đảm bảo công tác phòng, 

chống dịch Covid-19). 

Ủy ban nhân dân huyện trân trọng kính mời các đồng chí đến dự đúng thành 

phần, thời gian và địa điểm trên./. 

 

Nơi nhận: 
- Như thành phần mời; 
- CT, các PCT UBND huyện; 
- CVP, PCVP HĐND và UBND huyện; 
- Lưu: VT, VP (TĐT). 

TL. CHỦ TỊCH  

CHÁNH VĂN PHÒNG 

 
 

 

 

 
Nghiêm Xuân Thành 
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