
ỦY BAN NHÂN DÂN 

HUYỆN CAN LỘC 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

Số: 420/GM-UBND Can Lộc, ngày 25 tháng 11 năm 2022 

 

GIẤY MỜI 

Dự Hội nghị giao ban tổng kết thực hiện Nghị định số 03/2019/NĐ-CP 

 của Chính phủ năm 2022 

 

Thực hiện Chương trình Công tác tháng 11 năm 2022 của Huyện ủy, Ủy ban 

nhân dân huyện tổ chức Hội nghị giao ban tổng kết thực hiện Nghị định số 03/2019/NĐ-

CP của Chính phủ nhằm đánh giá kết quả phối hợp thực hiện nhiệm vụ bảo vệ an ninh 

quốc gia, bảo đảm trật tự an toàn xã hội, đấu tranh phòng chống tội phạm và nhiệm vụ 

quốc phòng năm 2022; triển khai nhiệm vụ năm 2023. 

1. Thành phần, trân trọng kính mời: 

* Đại biểu cấp tỉnh: 

- Đại diện Thủ trưởng Bộ Chỉ huy, Thủ trưởng Phòng Tham mưu Bộ CHQS tỉnh; 

- Đại diện Ban Giám đốc và Lãnh đạo Phòng Tham mưu Công an tỉnh. 

* Đại biểu cấp huyện: 

- Đồng chí  Đặng Trần Phong, Phó Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch UBND huyện 

(Mời chủ trì); 

- Các đồng chí Lãnh đạo và Đội trưởng các đội nghiệp vụ Công an huyện; 

- Các đồng chí trong Đảng ủy, Ban Chỉ huy, trưởng các ban, cán bộ phụ trách 

địa bàn các xã, thị trấn, đơn vị tự vệ; 

- Phóng viên Trung tâm văn hóa - Truyền thông huyện dự và đưa tin. 

* Đại biểu xã, thị trấn 

Các đồng chí: Chủ tịch UBND, Chỉ huy trưởng Ban CHQS, Trưởng Công an. 

2. Thời gian: 01 buổi; bắt đầu từ 14h00, ngày 29/11/2022 (Thứ 3). 

3. Địa điểm: Hội trường tầng 3 UBND huyện Can Lộc. 

Kính đề nghị các đại biểu tham dự đúng thành phần và thời gian quy định. Các cơ 

quan, địa phương căn cứ nội dung phối hợp theo quy chế, chủ động chuẩn bị tham luận 

tại Hội nghị./. 
 

Nơi nhận: 
- Như thành phần mời; 

- Lưu: VT. 

 

TL. CHỦ TỊCH 

KT. CHÁNH VĂN PHÒNG 

PHÓ CHÁNH VĂN PHÒNG 

 

 

 
 

Nguyễn Đại Đồng 
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