
GIẤY MỜI
Dự Hội nghị Tổng kết thực hiện Chương trình phối hợp hoạt động

cụm an ninh trật tự khu vực giáp ranh 03 huyện Đình Lập, 
tỉnh Lạng Sơn; Ba Chẽ, tỉnh Quảng Ninh và Sơn Động, 

tỉnh Bắc Giang năm 2017

 

Thực hiện Kế hoạch số 199/KH-UBND ngày 15/11/2017 của UBND
huyện Đình Lập về tổ chức Hội nghị Tổng kết thực hiện Chương trình phối
hợp hoạt động cụm an ninh trật tự khu vực giáp ranh 03 huyện Đình Lập,
tỉnh Lạng Sơn; Ba Chẽ, tỉnh Quảng Ninh và Sơn Động, tỉnh Bắc Giang năm
2017, UBND huyện mời các thành phần của huyện tham dự Hội nghị Tổng
kết cụ thể như sau:

1. Thành phần

- Lãnh đạo UBND tỉnh;

- Lãnh đạo Công an tỉnh; 

- Lãnh đạo và cán bộ theo dõi chuyên đề Phòng PV28 Công an tỉnh

(Có Giấy mời riêng);

- Thường trực Huyện ủy;  

- Thường trực HĐND huyện;

- Lãnh đạo UBND huyện;

- Lãnh đạo Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam huyện;

- Lãnh đạo các đoàn thể: Hội LHPN, Huyện Đoàn, Hội Cựu Chiến
binh, Liên đoàn Lao động, Hội Nông dân huyện;

- Lãnh đạo các cơ quan: Công an huyện, Ban Chỉ huy quân sự huyện,
Hạt Kiểm lâm huyện, Văn phòng Huyện ủy, Văn phòng HĐND và UBND
huyện, Phòng Nội vụ;



- Đội trưởng Đội Xây dựng phong trào và phụ trách xã về an ninh trật
tự Công an huyện; cán bộ Công an huyện phụ trách địa bàn các xã giáp ranh
(Đề nghị Công an huyện mời giúp);

- Cán bộ kiểm lâm phụ trách địa bàn xã giáp ranh (Đề nghị Hạt Kiểm
lâm huyện mời giúp);

- Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch UBND các xã giáp ranh;

- Trưởng Công an, Chỉ huy trưởng Quân sự các xã giáp ranh (Đề nghị
UBND các xã mời giúp).

2. Thời gian: Từ 13 giờ 30 phút, ngày 11/01/2018 (thứ Năm).

3. Địa điểm: Tại Hội trường UBND huyện.

UBND huyện trân trọng kính mời./.


