
 

 

UBND TỈNH LẠNG SƠN 

SỞ KẾ HOẠCH VÀ ĐẦU TƯ 
 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
 

Số:     /GM-SKHĐT Lạng Sơn, ngày     tháng 11 năm 2022 

 
 

GIẤY MỜI  

 

Thực hiện Hướng dẫn số 76/HD-BCĐ ngày 17/5/2022 của Ban Chỉ đạo 

138 hướng dẫn thực hiện các tiêu chí, trình tự, thủ tục xét duyệt và công nhận  

khu dân cư, xã, phường, thị trấn, cơ quan, doanh nghiệp, cơ sở giáo dục đạt tiêu 

chuẩn “An toàn về an ninh, trật tự”;  

Sở Kế hoạch và Đầu tư trân trọng kính mời đại diện các thành phần tham 

dự như sau: 

1. Thành phần: 

- Sở Kế hoạch và Đầu tư: Đại diện cấp ủy, lãnh đạo sở, Trưởng các tổ 

chức đoàn thể, lãnh đạo và chuyên viên Văn phòng; 

- Đại diện Công an phường Chi Lăng; 

- Đại diện Phòng Xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc- 

Công an tỉnh; 

2. Thời gian, địa điểm. 

- Thời gian: 08h00, ngày 16/11/2022 (Thứ Tư). 

- Địa điểm: tại phòng họp 401, tầng 4 trụ sở Sở Kế hoạch và Đầu tư (Số 

02 Hoàng Văn Thụ, phường Chi Lăng, thành phố Lạng Sơn. 

3. Nội dung: Họp đánh giá, tự chấm điểm, đề nghị công nhận đạt tiêu 

chuẩn “An toàn về an ninh, trật tự” năm 2022. 

- Giao Văn phòng Sở chuẩn bị các tài liệu liên quan phục vụ họp. 

(Mọi thông tin liên hệ qua Văn phòng Sở Kế hoạch và Đầu tư, số điện 

thoại 0984 435 866, gặp đồng chí Lâm Mạnh Hà) 

Sở Kế hoạch và Đầu tư trân trọng kính mời các đồng chí tham gia họp 

đúng thời gian, địa điểm nêu trên./. 

 
Nơi nhận: 
- Như thành phần dự họp; 

- Lãnh đạo Sở; 

- Lưu: VT, VP. 

GIÁM ĐỐC 

 

 

 

 
Vũ Hoàng Quý 
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