
 

 

 

GIẤY MỜI 

Dự Hội nghị 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 tháng 01 năm 2022 của 

UBND tỉnh Lạng Sơn về dự hội nghị 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 Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị tham dự Hội nghị 

trực tuyến như sau: 

1. Thành phần: 

1.1. Tại điểm cầu huyện: Phòng họp tầng 2, trụ sở HĐND&UBND 

huyện. 

- Đồng chí Ngọ Quang Khải- Phó chủ tịch UBND huyện, Trưởng Ban chỉ 

đạo phòng, chống các hành vi  sai phạm về pháo gắn với thực hiện Luật quản lý 

sử dụng vũ khí, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ. 

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

pháo gắn với thực hiện Luật quản lý sử dụng vũ khí, vật liệu nổ, công cụ hỗ 

trợ (Theo quyết định số 126/QĐ-UBND, ngày 12 tháng 01 năm 2021 của 

Chủ tịch UBND huyện). 

- Lãnh đạo Văn phòng HĐND&UBND huyện; 

1.2. Tại điểm cầu trực tuyến Phòng họp cấp xã: 

- Lãnh đạo Đảng ủy, HĐND, UBND, UBMTTQ và các tổ chức chính 

trị - xã hội; 

- Lãnh đạo Công an , Ban chỉ huy quân sự xã; 

- Đối với các xã biên giới Quốc Khánh, Đào Viên: Lãnh đạo Đồn biên 

phòng Bình Nghi, Pò Mã; 

- Đại diện Lãnh đạo các thôn, khu phố trên địa bàn (do UBND cấp xã chủ 

động mời) 

2. Thời gian: Từ 8 giờ 00 phút, ngày 18/01/2022 (Thứ Ba). 

3. Tổ chức thực hiện: 

- Văn phòng HĐND&UBND huyện chuẩn bị Hội trường, tài liệu và các 

điều kiện có liên quan phục vụ Hội nghị tại điểm cầu của huyện. 
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- UBND xã Quốc Khánh chuẩn bị bài tham luận tại Hội Nghị trực tuyến 

theo sự phân công của tại Giấy mời số : 24/GM-UBND, ngày 15 tháng 01 năm 

2022 của UBND tỉnh Lạng Sơn . 

- Đề nghị Viễn thông Tràng Định phối hợp với Văn phòng HĐND&UBND 

huyện chuẩn bị các điều kiện về kỹ thuật đảm bảo cho Hội nghị. 

- UBND các xã, thị trấn chỉ đạo công chức phụ trách Hội nghị trực tuyến 

chuẩn bị, trang bị đầy đủ pin, míc và chạy thử đường truyền đúng thời gian quy 

định (trường hợp hệ thống lỗi báo ngay Văn Phòng HĐND&UBND huyện kịp thời 

chỉ đạo đơn vị liên quan khắc phục; Mời giúp các thành phần tham dự đầy đủ; chủ 

động cập nhật, in tài liệu phục vụ cuộc họp (Trường hợp có xã nào bật Hệ thống 

trực tuyến sau 07h giờ 30 phút yêu cầu Chủ tịch UBND cấp xã kiểm điểm trước 

Chủ tịch UBND huyện). 

- Đề nghị Điện lực Tràng Định đảm bảo các phương án cung ứng điện ổn 

định trong thời gian chạy thử và tổ chức Hội nghị. 

(Lưu ý: Các đại biểu dự Hội nghị ở các điểm cầu có mặt tại Hội trường 

trước 15 phút khi Hội nghị chính thức diễn ra). 

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

 

 

Nơi nhận: 
- Như thành phần mời; 

- Chủ tịch, các Phó Chủ tịch UBND huyện; 

- Các Phó Chánh VPHĐND&UBND huyện; 

- Cơ quan: Điện lực, Viễn Thông Tràng Định; 

- Thông báo trên hệ thống tin nhắn của huyện; 

- Lưu: Văn thư. 

 

TL. CHỦ TỊCH 

CHÁNH VĂN PHÒNG 

 

 

 

 

 

Nông Văn Lâm 
 

 


		2022-01-17T16:48:12+0700




