
UBND HUYỆN CAO LỘC 

BCĐ BẮN PHÁO HOA 
 

Số:         /GM-BCĐ 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

  Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 

                   Cao Lộc, ngày        tháng 01 năm 2021 
 

 

GIẤY MỜI 

Họp triển khai thực hiện kế hoạch bắn Pháo hoa đêm Giao thừa Tết 

Tân Sửu 2021 tại Trung tâm thương mại - Chợ Đồng Đăng 

 

Thực hiện Quyết định số 314/QĐ-UBND, ngày 22/01/2021 của Chủ tịch 

UBND huyện Cao Lộc về việc thành lập Ban Chỉ đạo bắn Pháo hoa của huyện Cao 

Lộc năm 2021; 

Ban Chỉ đạo bắn Pháo hoa huyện Cao Lộc tổ chức cuộc Họp để thống nhất 

trong chỉ đạo và tổ chức thực hiện kế hoạch bắn Pháo hoa đêm Giao thừa Tết Tân 

Sửu 2021 tại Trung tâm thương mại - Chợ Đồng Đăng, cụ thể như sau: 

1. Thành phần họp: 

- Thành viên Ban Chỉ đạo bắn pháo hoa (theo Quyết định số: 314/QĐ-

UBND, ngày 22/01/2021 của Chủ tịch UBND huyện Cao Lộc về việc thành lập 

Ban Chỉ đạo bắn pháo hoa của huyện Cao Lộc năm 2021); 

- Trưởng, Phó Bộ phận giúp việc bắn pháo hoa của huyện (Quyết định số 

467/QĐ-BCĐ ngày 29/01/2021 của trưởng Ban chỉ đạo bắn pháo hoa) và Tổ Kỹ 

thuật bắn pháo hoa của huyện Cao Lộc năm 2021; 

 2. Thời gian: 14 giờ 00 phút, ngày 01/02/2021. 

 3. Địa điểm: Tại Phòng họp số 1, trụ sở UBND huyện Cao Lộc. 

4. Phân công chuẩn bị: 

 - Ban Chỉ huy quân sự huyện báo cáo tỉnh hình công tác chuẩn bị, và 

phương án thực hành bắn pháo hoa đêm Giao thừa Tết Tân Sửu 2021 tại Trung 

tâm thương mại - Chợ Đồng Đăng; 

 - Các thành viên ban chỉ đạo, trưởng, phó Bộ phận giúp việc, theo chức năng 

nhiệm vụ thực hiện báo cáo, tham gia ý kiến, đề xuất các nội dung liên quan. 

Ban Chỉ đạo bắn pháo hoa huyện Cao Lộc kính mời các đồng chí đến dự 

họp đúng thời gian, địa điểm như trên./. 
 

Nơi nhận:             
- Như thành phần mời; 

- Lưu: VT. 

                                                         

TRƯỞNG BAN CHỈ ĐẠO 

 

 

 

 

 

 

PHÓ CHỦ TỊCH UBND HUYỆN 

Hoàng Mạnh Cường 
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