
ỦY BAN NHÂN DÂN 

HUYỆN ĐÌNH LẬP 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

  

Số: 60 /GM-UBND Đình Lập, ngày 07 tháng 5 năm 2019 

 

GIẤY MỜI 

Họp rà soát các tiêu chí xã an toàn khu đối với  

các xã Bính Xá, Kiên Mộc, Bắc Xa 

 

Căn cứ Quyết định số 897/QĐ-TTg ngày 27/5/2016 Thủ tướng Chính phủ 

về việc ban hành tiêu chí, quy trình thủ tục công nhận xã An toàn khu, vùng An 

toàn khu; Căn cứ Công văn số 1359/SNV-XDCQ&CTTN ngày 20/12/2018 của 

Sở Nội vụ tỉnh Lạng Sơn về việc quy trình , thủ tục hồ sơ đề nghị công nhận các 

xã An toàn khu; 

Ủy ban nhân dân huyện Đình Lập tổ chức họp rà soát các tiêu chí xã an 

toàn khu đối với các xã Bính Xá, Bắc Xa, Kiên Mộc, cụ thể như sau: 

1. Thành phần 

1.1. Cấp huyện 

- Thường trực Huyện ủy (Có giấy mời riêng) 

- Đại diện Thường trực HĐND huyện (Có giấy mời riêng); 

- Lãnh đạo UBND huyện; 

- Đại diện lãnh đạo Ban Tuyên giáo Huyện ủy; 

- Đại diện lãnh đạo các Phòng: Văn phòng HĐND và UBND, Tài chính - 

Kế hoạch, Văn hóa và Thông tin; lãnh đạo và chuyên viên Phòng Nội vụ huyện. 

- Đại diện lãnh đạo các đơn vị: Ban Chỉ huy Quân sự huyện, Đồn Biên 

phòng Chi Lăng, Đôn Biên phòng Bắc Xa. 

1.2. Cấp xã, gồm: Bắc Xa, Bính Xá, Kiên Mộc 

- Bí thư Đảng ủy; 

- Chủ tịch hoặc Phó Chủ tịch UBND xã phụ trách ATK; 

- Công chức phụ trách hồ sơ ATK; 

- Cán bộ lão thành cách mạng các thời kỳ (nhờ UBND xã mời giúp); 

- Các đồng chí nguyên Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch UBND các thời kỳ (nhờ 

UBND xã mời giúp). 

2. Thời gian, địa điểm 

- Thời gian: 08h00, ngày 14 tháng 5 năm 2019. 

- Địa điểm: Tại Hội trường tầng 3 phòng Tài chính - Kế hoạch huyện. 
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3. Nội dung: Họp rà soát các tiêu chí xã an toàn khu đối với xã Bính Xá, 

Bắc Xa, Kiên Mộc. 

4. Công tác chuẩn bị 

4.1. Phòng Nội vụ huyện:  

- Tham mưu Báo cáo cho UBND huyện về kết quả rà soát các tiêu chí xã 

an toàn khu đối với các xã: Bính Xá, Bắc Xa, Kiên Mộc. 

- Cử chuyên viên làm thư ký, phục vụ cuộc họp. 

4.2. Văn phòng HĐND và UBND huyện: 

- Chuẩn bị tài liệu phục vụ cuộc họp. Riêng với các cơ quan, đơn vị có 

cài đặt eOffice, Văn phòng gửi dự thảo báo cáo kèm theo giấy mời trên Chương 

trình eOffice để các đơn vị chủ động in, nghiên cứu, tham gia phát biểu ý kiến 

tại cuộc họp.  

- Đảm bảo các điều kiện về Hội trường, trang trí khánh tiết để tổ chức 

cuộc họp. 

4.3. Các xã: Bắc Xa, Kiên Mộc, Bính Xá:  

- Chủ động mời các thành phần của xã và bố trí phương tiện để đưa, đón 

đại biểu của xã dự họp. 

- Chuẩn bị hồ sơ, tài liệu (nếu có) liên quan đến các tiêu chí an toàn khu.  

 Ủy ban nhân dân huyện trân trọng kính mời./. 
 

 

Nơi nhận: 
- Như thành phần; 

- VP HĐND và UBND huyện; 

- Lưu VT. 

TL. CHỦ TỊCH 

CHÁNH VĂN PHÒNG 

 

 
 

Ninh Thu Giang 
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ỦY BAN NHÂN DÂN 

HUYỆN ĐÌNH LẬP 

   

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 
Số:      /GM-UBND Đình Lập,  ngày       tháng 5 năm 2019 

 
 

GIẤY MỜI 

Họp rà soát các tiêu chí xã an toàn khu đối với  

các xã Bính Xá, Kiên Mộc, Bắc Xa 

 

Kính gửi: Thường trực Hội đồng nhân dân huyện. 

 

UBND huyện Đình Lập trân trọng kính mời đại diện Thường trực Hội 

đồng nhân dân huyện đến dự phiên họp rà soát các tiêu chí xã an toàn khu Bính 

Xá, Bắc Xa, Kiên Mộc. 

1. Thời gian: Từ 08 giờ 00 phút, ngày 14/5/2019. 

2. Địa điểm: Tại Hội trường tầng 3 Phòng Tài chính - Kế hoạch. 

UBND huyện trân trọng kính mời./. 
 

 

Nơi nhận:  

- Như kính gửi; 

- VP HĐND và UBND huyện;  

- Lưu: VT.    

KT. CHỦ TỊCH 

PHÓ CHỦ TỊCH 

 

 

 

Vi Văn Đông 
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ỦY BAN NHÂN DÂN 

HUYỆN ĐÌNH LẬP 

   

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 

Số:      /GM-UBND Đình Lập,  ngày       tháng 5 năm 2019 

 
 

GIẤY MỜI 

Họp rà soát các tiêu chí xã an toàn khu đối với  

các xã Bính Xá, Kiên Mộc, Bắc Xa 

 

Kính gửi: Thường trực Huyện ủy. 

 

UBND huyện Đình Lập trân trọng kính mời đại diện Thường trực Huyện 

ủy đến dự phiên họp rà soát các tiêu chí xã an toàn khu Bính Xá, Bắc Xa, Kiên 

Mộc. 

1. Thời gian: Từ 08 giờ 00 phút, ngày 14/5/2019. 

2. Địa điểm: Tại Hội trường tầng 3 Phòng Tài chính - Kế hoạch. 

UBND huyện trân trọng kính mời./. 
 

 

 

Nơi nhận:  

- Như kính gửi; 

- VP HĐND và UBND huyện;  

- Lưu: VT.    

KT. CHỦ TỊCH 

PHÓ CHỦ TỊCH 

 

 

 

Vi Văn Đông 
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