
ỦY BAN NHÂN DÂN 

 HUYỆN CAO LỘC 
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

 Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

Số:          /GM-UBND            Cao Lộc, ngày         tháng  6  năm 2022 

 
 

GIẤY MỜI 

 

Thực hiện Quyết định số 1974/QĐ-CAT-PA03 ngày 02/6/2022 của Công an 

tỉnh Lạng Sơn về việc thành lập Đoàn kiểm tra công tác bảo vệ bí mật nhà nước  và 

bảo đảm an ninh, an toàn trong lắp đặt quản lý, sử dụng hệ thống camera giám sát 

tại các cơ quan, đơn vị trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn. UBND huyện mời các thành 

phần làm việc với đoàn kiểm tra, như sau: 

1. Thành phần mời: 

- Lãnh đạo Công an huyện; 

- Lãnh đạo Văn phòng Huyện ủy; 

- Lãnh đạo Văn phòng HĐND và UBND huyện; 

- Lãnh đạo Trung tâm Viễn thông Cao Lộc;  

- Lãnh đạo Viettel huyện Cao Lộc. 

2. Nội dung: Làm việc với đoàn kiểm tra công tác bảo vệ bí mật nhà nước  

và bảo đảm an ninh, an toàn trong lắp đặt quản lý, sử dụng hệ thống camera giám 

sát tại các cơ quan, đơn vị trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn.  

3. Thời gian: 13 giờ 45 phút, ngày 17 tháng 6 năm 2022. 

4. Địa điểm: Phòng họp số 1, Trụ sở HĐND và UBND huyện. 

UBND huyện mời các đồng chí lãnh đạo, đại biểu đến dự họp đúng thời 

gian, địa điểm trên. 

Giao Công an huyện phối hợp với Văn phòng HĐND và UBND chuẩn bị hồ 

sơ, tài liệu, báo cáo kết quả rà soát bằng văn bản và các nội dung liên quan phục 

vụ cho việc UBND huyện làm việc với Đoàn kiểm tra. 

 
Nơi nhận:  
- Như trên;  

- Chủ tịch, các Phó Chủ tịch UBND huyện; 

- C, PVP;  

- Lưu VT. 

TL. CHỦ TỊCH 

CHÁNH VĂN PHÒNG 

 
 
 

 

 

 

Hứa Anh Tuấn 
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