
GIẤY MỜI
Hội nghị trực tuyến tổng kết việc thi hành Luật Phòng,

chống ma túy năm 2000 (sửa đổi, bổ sung năm 2008)

 

 

Thực hiện Thông báo số 495/TB-UBND ngày 21/12/2017 của UBND
tỉnh Lạng Sơn về việc tổ chức Hội nghị trực tuyến Tổng kết việc thi hành
Luật Phòng, chống ma túy năm 2000 (sửa đổi, bổ sung năm 2008),

 UBND huyện trân trọng kính mời đại diện lãnh đạo các cơ quan, đơn
vị tham dự Hội nghị trực tuyến Tổng kết việc thi hành Luật Phòng, chống
ma túy năm 2000 (sửa đổi, bổ sung năm 2008), cụ thể như sau:

1. Thành phần mời tham dự

- Lãnh đạo UBND huyện.

- Lãnh đạo Ủy ban MTTQ Việt Nam, Huyện Đoàn, Hội Liên hiệp Phụ
nữ, Liên đoàn Lao động huyện.

- Lãnh đạo các ngành: Công an, Viện Kiểm sát nhân dân, Tòa án nhân
dân.

- Lãnh đạo các phòng: Lao động - Thương binh và Xã hội, Y tế, Giáo
dục và Đào tạo, Nội vụ, Tài chính - Kế hoạch, Tư pháp, Văn hóa và Thông
tin, Văn phòng HĐND và UBND huyện, Đài Truyền thanh và Truyền hình
huyện.

- Đại diện lãnh đạo Đội Tổng hợp, Đội Cảnh sát điều tra tội phạm về
ma túy (hoặc đội Cảnh sát điều tra tội phạm nếu đơn vị không có đội Cảnh
sát điều tra tội phạm về ma túy) - Công an huyện.

2. Thời gian: 01 buổi, từ 14 giờ 00 phút, ngày 29/12/2017 (Thứ Sáu).

3. Địa điểm: Hội trường tầng 3 phòng Tài chính - Kế hoạch huyện.

4. Nội dung:  Đánh giá đúng tình hình thực hiện Luật Phòng, chống
ma túy và các văn bản hướng dẫn thi hành. Làm rõ những kết quả, thành tựu



đã đạt được, những mặt còn hạn chế, tồn tại. Từ đó rút ra những bài học kinh
nghiệm trong công tác quản lý, triển khai các quy định của Luật phòng,
chống ma túy.

5. Tổ chức thực hiện

- Công an huyện có trách nhiệm tiếp nhận tài liệu Ban Tổ chức và sao
gửi tài liệu cho các đại biểu tham dự Hội nghị; Chuẩn bị dự thảo báo cáo
đánh giá  tình hình thực hiện Luật Phòng, chống ma túy và các văn bản
hướng dẫn thi hành, nêu rõ những kết quả đã đạt được, những mặt còn hạn
chế, tồn tại trên địa bàn huyện Đình Lập.

- Văn phòng HĐND và UBND huyện chuẩn bị hội trường; chủ động
kết nối với Trung tâm Tin học - Công báo đảm bảo kỹ thuật phục vụ cho Hội
nghị trực tuyến. Thời gian kiểm tra, chạy thử đường truyền thực hiện vào 13
giờ 00 phút ngày 29/12/2017.

Trân trọng kính mời!.


