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CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc 

 
Tràng Định, ngày 10 tháng 5 năm 2018 

V/v mở lớp tập huấn nghiệp vụ 
phòng cháy chữa cháy năm 2018 

 

       

 
Kính gửi:  Công an tỉnh Lạng Sơn. 

 

 Thực hiện Công văn số: 1206/KH-CAT-PC66, ngày 11 tháng 4 năm 2018 
của Phòng PC66 Công an tỉnh Lạng Sơn về tăng cường công tác phòng cháy, 
chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ năm 2018 trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn; 

 Thực hiện Kế hoạch số 56/KH-UBND, ngày 27 tháng 4 năm 2018 của Ủy 
ban nhân huyện về tăng cường công tác phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu 
hộ năm 2018. Nhằm nâng cao hiệu quả các biện pháp đảm bảo trong công tác  
phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ (PCCC và CNCH) của các lực lượng 
chuyên trách, bán chuyên trách trong các cơ quan, đơn vị trên địa bàn huyện, tạo 
chuyển biến tích cực về công tác PCCC và CNCH trên địa bàn huyện. Qua khảo 
sát nhu cầu tập huấn nghiệp vụ phòng cháy chữa cháy của các cơ quan, đơn vị. 
UBND huyện Tràng Định đề nghị Công an tỉnh phối hợp tổ chức mở lớp tập 
huấn nghiệp vụ công tác PCCC năm 2018, với nội dung cụ thể như sau: 

1. Đối tượng tập huấn:  

- Đối tượng là lãnh đạo đơn vị (phụ trách công tác PCCC) và cán bộ, công 
chức, viên chức, người lao động thuộc đội PCCC của các cơ quan, đơn vị trên 
địa bàn huyện. 

- Số lượng: Dự kiến khoảng 172 người. 

2. Thời gian, địa điểm: 

- Thời gian: Trong tháng 5/2018. 

- Địa điểm: UBND huyện Tràng Định. 

UBND huyện Tràng Định trân trọng đề nghị Công an tỉnh xem xét, tạo 
điều kiện, phối hợp thực hiện./. 

 

 
Nơi nhận: 
- Như trên; 
- Thường trực HĐND huyện; 
- Chủ tịch, các Phó Chủ tịch UBND huyện; 
- Chánh, Phó Chánh VP HĐND&UBND huyện; 
- Công an huyện; 
- Cổng thông tin điện tử huyện; 
- Lưu: Văn thư. 
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