
ỦY BAN NHÂN DÂN                     CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

 HUYỆN ĐÌNH LẬP                                       Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 

  Số: 98 /GM-UBND                            Đình Lập, ngày 10 tháng 7 năm 2018 
 

GIẤY MỜI 

Dự Hội nghị sơ kết công tác phối hợp theo Nghị định số 77/2010/NĐ-CP 

của Chính phủ 6 tháng đầu năm, triển khai nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2018 
 

 Thực hiện Nghị định số 77/2010/NĐ-CP ngày 12/7/2010 của Chính phủ về 

phối hợp giữa Bộ Công an và Bộ Quốc phòng trong thực hiện nhiệm vụ bảo vệ an 

ninh quốc gia, giữ gìn trật tự, an toàn xã hội và nhiệm vụ quốc phòng; được sự nhất 

trí của Thường trực Huyện ủy, UBND huyện tổ chức Hội nghị sơ kết công tác phối 

hợp theo Nghị định số 77/2010/NĐ-CP của Chính phủ 6 tháng đầu năm, triển khai 

nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2018, cụ thể như sau: 

1. Thành phần 

- Đại diện Thường trực Huyện ủy (Có giấy mời riêng);  

- Đại diện lãnh đạo UBND huyện; 

- Đại diện lãnh đạo Văn phòng Huyện ủy, Văn phòng HĐND và UBND huyện; 

 - Đại diện lãnh đạo và cán bộ tham mưu các đơn vị: Công an huyện; Ban Chỉ 

huy quân sự huyện; Đồn Biên phòng Chi Lăng; Đồn Biên phòng Bắc Xa; Nông - 

Lâm trường 461; Trạm Ra đa 31; Trường bắn Quốc gia khu vực 1; 

 - Đại diện Thường trực Đảng ủy thị trấn Đình Lập; 

 - Chủ tịch UBND các xã, thị trấn. 

2. Thời gian: Từ 14 giờ 00 phút ngày 20 tháng 7 năm 2018.  

3. Địa điểm: Tại Hội trường tầng 3 Phòng Tài chính - Kế hoạch huyện Đình Lập. 

4. Nội dung: Kiểm điểm, đánh giá tình hình, kết quả công tác phối hợp thực 

hiện nhiệm vụ bảo vệ an ninh quốc gia, giữ gìn trật tự an toàn xã hội và nhiệm vụ 

Quốc phòng theo Nghị định số 77/2010/NĐ-CP của Chính phủ 6 tháng đầu năm và 

bàn phương hướng, nhiệm vụ công tác phối hợp trọng tâm 6 tháng cuối năm 2018 

trên địa bàn huyện Đình Lập. 

5. Công tác chuẩn bị: Giao Công an huyện chủ trì chuẩn bị báo cáo, hội 

trường và các điều kiện cần thiết tổ chức Hội nghị. 

Đề nghị các đơn vị cử đại biểu đến dự hội nghị giao ban đúng thành phần, 

thời gian, địa điểm quy định./. 
 

       TL. CHỦ TỊCH  

Nơi nhận:                                                                       CHÁNH VĂN PHÒNG        
- Như thành phần;       

- CT, các PCT UBND huyện;                                                                     

- VP HĐND và UBND huyện;                                                           
- Lưu: VT. 
 

                     

 

                                                                                   Ninh Thu Giang 



ỦY BAN NHÂN DÂN                     CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

 HUYỆN ĐÌNH LẬP                                       Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 

  Số: 98 /GM-UBND                            Đình Lập, ngày 10 tháng 7 năm 2018 

 
GIẤY MỜI 

Dự Hội nghị sơ kết công tác phối hợp theo Nghị định số 77/2010/NĐ-CP 

của Chính phủ 6 tháng đầu năm, triển khai nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2018 

 

Kính gửi: Thường trực Huyện ủy Đình Lập. 

 

 Thực hiện Nghị định số 77/2010/NĐ-CP ngày 12/7/2010 của Chính phủ về 

phối hợp giữa Bộ Công an và Bộ Quốc phòng trong thực hiện nhiệm vụ bảo vệ an 

ninh quốc gia, giữ gìn trật tự, an toàn xã hội và nhiệm vụ quốc phòng; UBND 

huyện kính mời đồng chí đại diện Thường trực Huyện ủy tới dự Hội nghị sơ kết 

công tác phối hợp theo Nghị định số 77/2010/NĐ-CP của Chính phủ 6 tháng đầu 

năm, triển khai nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2018. 

2. Thời gian: Từ 14 giờ 00 phút ngày 20 tháng 7 năm 2018.  

3. Địa điểm: Tại Hội trường tầng 3 Phòng Tài chính - Kế hoạch huyện Đình Lập. 

3. Nội dung: Kiểm điểm, đánh giá tình hình, kết quả công tác phối hợp thực 

hiện nhiệm vụ bảo vệ an ninh quốc gia, giữ gìn trật tự an toàn xã hội và nhiệm vụ 

Quốc phòng theo Nghị định số 77/2010/NĐ-CP của Chính phủ 6 tháng đầu năm và 

bàn phương hướng, nhiệm vụ công tác phối hợp trọng tâm 6 tháng cuối năm 2018 

trên địa bàn huyện Đình Lập. 

UBND huyện Đình Lập trân trọng kính mời./. 

 

Nơi nhận:                                                                          CHỦ TỊCH  
- Như kính gửi;       

- CT, các PCT UBND huyện;                                                                     

- VP HĐND và UBND huyện;                                                           
- Lưu: VT. 

                     

 

 
                                                                             Nguyễn Hoàng Tùng 

 


