
 

ỦY BAN NHÂN DÂN 

 HUYỆN BẮC SƠN 

 

Số:  03 /GM-UBND 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 

Bắc Sơn, ngày 04 tháng 01 năm 2019 

 

GIẤY MỜI 

Dự Hội nghị Tổng kết công tác phòng, chống các hành vi  

sai phạm về pháo năm 2018 và triển khai Kế hoạch năm 2019 

 
 

Thực hiện Giấy mời số 416/GM-UBND ngày 27/12/2018 của Uỷ ban nhân 

dân tỉnh Lạng Sơn về dự Hội nghị Tổng kết công tác phòng, chống các hành vi sai 

phạm về pháo năm 2018 và triển khai Kế hoạch năm 2019 và Thông báo số 03/TB-

UBND ngày 03/01/2019 của Uỷ ban nhân dân tỉnh Lạng Sơn về việc thay đổi thời 

gian tổ chức Hội nghị tổng kết công tác phòng, chống các hành vi sai phạm về 

pháo năm 2018 và triển khai Kế hoạch năm 2019. 

Uỷ ban nhân dân huyện Bắc Sơn mời các thành phần của huyện tham dự 

Hội nghị tổng kết của Uỷ ban nhân dân tỉnh, như sau: 
 

          1. Thành phần:  

 - Lãnh đạo Uỷ ban nhân dân huyện; 

 - Đại diện Lãnh đạo: Uỷ ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam huyện; Công an 

huyện; Ban Chỉ huy quân sự huyện; Hội Liên hiệp Phụ nữ huyện; Huyện đoàn. 

- Các tập thể, cá nhân được khen thưởng (giao Công an huyện - Cơ quan 

Thường trực của Ban Chỉ đạo Phòng, chống các hành vi sai phạm về pháo huyện 

mời). 
 

2. Thời gian: Từ 14 giờ 00 phút, ngày 08 tháng 01 năm 2019 (thứ Ba). 
 

3. Địa điểm: Hội trường tầng 2, trụ sở HĐND-UBND tỉnh Lạng Sơn. 
 

Trân trọng kính mời các thành phần đến tham dự đầy đủ./. 

 

 

Nơi nhận: 
- Như thành phần mời họp; 

- CT, các PCT UBND huyện; 

- CVP HĐND và UBND huyện; 

- Lưu: VT.   

 

TL. CHỦ TỊCH 

 CHÁNH VĂN PHÒNG 

 

 

 

 

Phạm Bá Hạnh 
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