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GIẤY MỜI 

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

và Nghị định số 133/ NĐ-CP của Chính phủ 6 tháng đầu năm 2019 
 

 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; 

Nghị định số 133/2015/NĐ-CP ngày 28/12/2015 của Chính phủ về việc phối 

hợp của dân quân tự vệ với các lực lượng trong hoạt động bảo vệ biên giới, biển 

đảo; bảo vệ an ninh chính trị, trật tự, an toàn xã hội ở cơ sở; bảo vệ và phòng, 

chống cháy rừng; 

Để đánh giá tình hình, kết quả công tác phối hợp thực hiện Nghị định số 

77/NĐ-CP và Nghị định số 133/ NĐ-CP của Chính phủ 6 tháng đầu năm 2019; 

triển khai công tác phối hợp 6 tháng cuối năm 2019, Ủy ban nhân dân huyện tổ 

chức Hội nghị sơ kết, 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, VP HĐND&UBND huyện; 

- Đại diện Lãnh đạo và cán bộ tham mưu các đơn vị: Công an, 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 vưc̣ I, Kiểm lâm 

huyện. 

- Thường trực Đảng uỷ, lãnh đạo UBND xã Thái Bình. 

2. Thời gian: 8 giờ 00 phút ngày 28 tháng 6 năm 2019.  

3. Địa điểm: Tại Trung tâm Chỉ huy Trường bắn Quốc gia khu vực I, Xã 

Biên Sơn, huyện Lục Ngạn, tỉnh Bắc Giang. 

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

trong thực hiện nhiệm vụ theo Nghị định số 77/2010/NĐ-CP và Nghị định số 

133/2015/NĐ-CP của Chính phủ trong 6 tháng đầu năm; triển khai công tác phối 

hợp trọng tâm trong  6 tháng cuối năm 2019 trên địa bàn huyện Đình Lập. 

5. Công tác chuẩn bị:  

- Giao Công an huyện chủ trì, phối hợp với Hạt Kiểm lâm huyện chuẩn bị 

các báo cáo trình bày tại Hội nghị.  



- Trường bắn Quốc gia Khu vực I chuẩn bị makét, hội trường và công tác 

hậu cần.  

UBND huyện trân trọng kính mời./. 

 

Nơi nhận:                                                                                    
- Như thành phần;                                                                           

- CT, các PCT UBND huyện; 

- CVP HU, HĐND&UBND huyện;                                                           
- Lưu: VT. 

 

TL. CHỦ TỊCH 

CHÁNH VĂN PHÒNG 

 

 

 

 

Ninh Thu Giang 
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