
UỶ BAN NHÂN DÂN 

HUYỆN CAO LỘC 
 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM  

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

Số:        /UBND-VP      Cao Lộc, ngày        tháng  01  năm 2021 

V/v chuẩn bị Hội nghị tổng kết công tác 

phòng chống các hành vi sai phạm về 

pháo gắn với quản lý, sử dụng vũ khí, 

lật liệu nổ, công cụ hỗ trợ năm 2020 

 
 

 

   Kính gửi: 

- Công an huyện Cao Lộc; 

- UBND các xã, thị trấn 

 
   

Thực hiện Kế hoạch số 15/KH-BCĐ ngày 15/01/2021 của Ban chỉ đạo phòng, 

chống các hành vi sai phạm về pháo tỉnh Lạng Sơn tổ chức Hội nghị 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 2020, triển khai công tác năm 2021. Đồng chí Trưởng 

Ban Chỉ đạo phòng, chống các hành vi sai phạm về pháo, Chủ tịch UBND huyện có 

ý kiến chỉ đạo như sau:  

1. Giao Công an huyện tham mưu chuẩn bị ý kiến phát biểu thảo luận của 

BCĐ huyện tại hội nghị (tập trung nêu những khó khăn, vướng mắc, kinh nghiệm 

cách làm hay và các giải pháp thực hiện trong thời gian tới).  

2. UBND các xã, thị trấn chỉ đạo chuẩn bị hội trường, ý kiến phát biểu thảo 

luận, mời các thành phần dự hội nghị, cử cán bộ trực kỹ thuật trực tại phòng họp 

trực tuyến để phối hợp thực hiện. 

3. UBND thị trấn Đồng Đăng chuẩn bị nội dung tham luận trực tiếp tại Hội 

nghị. 

(Gửi kèm theo Kế hoạch số 15/KH-BCĐ ngày 15/01/2021 của Ban chỉ đạo 

phòng, chống các hành vi sai phạm về pháo tỉnh Lạng Sơn) 

   

 

Nơi nhận:  
- Như trên; 

- CT, PCT UBND huyện;  

- C,PVP;  

- Lưu: VT. 

 

 

TL. CHỦ TỊCH 

CHÁNH VĂN PHÒNG 

 

 

 

 

 

Hứa Anh Tuấn 
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