
ỦY BAN NHÂN DÂN 

HUYỆN PHÚ QUÝ 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
 

Số: 12/GM-UBND Phú Quý, ngày 10 tháng 01 năm 2023 

 

GIẤY MỜI  

Thực hiện Chương trình công tác tháng 01 năm 2023, UBND huyện mời dự 

Hội nghị với thành phần, nội dung, thời gian và địa điểm như sau:  

I. Thành phần 

1. Cấp tỉnh: Đại diện Lãnh đạo Phòng PV05 - CAT (có giấy mời riêng). 

2. Cấp huyện 

- Đại diện Thường trực Huyện ủy, Thường trực HĐND Huyện; 

- Thành viên Ban Chỉ đạo Phong trào toàn dân bảo vệ ANTT và PCTP, TNXH 

huyện (theo Quyết định số 888/QĐ-UBND ngày 20/4/2022 của UBND huyện); 

- Đại diện lãnh đạo Ban Tuyên giáo Huyện ủy; Huyện đoàn; 

- Đại diện lãnh đạo các cơ quan, ban ngành thuộc UBND huyện; các đơn vị 

LLVT đóng quân trên địa bàn huyện;  

- Đội trưởng các Đội nghiệp vụ Công an huyện, Trung tâm Văn hóa - Thông 

tin - Thể thao huyện (dự và đưa tin); 

- Các tập thể, cá nhân được khen thưởng (nhờ lãnh đạo các cơ quan, ban, 

ngành thông báo mời giúp). 

3. Cấp xã 

- Đại diện lãnh đạo UBND các xã; 

- Trưởng Công an, Xã đội Trưởng các xã; 

- Bí thư, Thôn Trưởng các thôn; 

- Đại diện các tập thể, cá nhân được khen thưởng. 

4. Cơ sở giáo dục 

- Đại diện Ban Giám hiệu các trường học trên địa bàn huyện. 

II. Nội dung: Hội nghị tổng kết phong trào toàn dân bảo vệ An ninh tổ quốc 

năm 2022, triển khai nhiệm vụ năm 2023.  

III. Thời gian: Lúc 08 giờ 00, ngày 12  tháng 01 năm 2023 (thứ năm). 

IV. Địa điểm: Tại hội trường UBND Huyện (tầng trệt). 

Để Hội nghị đạt kết quả tốt, đề nghị đại biểu về dự đúng thời gian và địa 

điểm quy định./. 

Nơi nhận: 
 - Như thành phần trên: 

 - Lưu: VT, CAH (Bình). 

TL. CHỦ TỊCH 

KT. CHÁNH VĂN PHÒNG 

PHÓ CHÁNH VĂN PHÒNG 

 

 

Dƣơng Văn Trí  

 (nhờ VP UBND các xã mời giúp). 



CHƢƠNG TRÌNH HỘI NGHỊ 

Tổng kết phong trào toàn dân bảo vệ ANTQ năm 2022 và  

triển khai nhiệm vụ trọng tâm năm 2023 

(Thời gian: Buổi sáng, bắt đầu lúc 08 giờ 00 ngày 12/01/2023) 

 

TT Thời gian Nội dung Thực hiện 

7h30 - 08h00 Tổ chức đón đại biểu dự Hội nghị Lãnh đạo Công an huyện 

1 08h00 - 08h10 Tuyên bố lý do, giới thiệu đại biểu VP HĐND&UBND huyện 

2 08h10 - 08h20 Phát biểu khai mạc Hội nghị 

Đ/c Ngô Tấn Lực - Phó Chủ 

tịch UBND huyện - Trưởng 

BCĐ huyện 

3 08h20 - 09h00 

Báo cáo tổng kết phong trào “Toàn 

dân bảo vệ ANTQ” năm 2022 và 

phương hướng nhiệm vụ năm 2023 

Ủy ban Mặt trận Tổ quốc 

Việt nam huyện 

4 09h00 - 09h30 Tham luận (03 ý kiến) 
Đ/c Nguyễn Thanh Hải - 

Phó Trưởng CAH 

5 09h30 - 09h45 Nghỉ giải lao (15 phút)  

6 09h45 - 10h15 Tiếp tục tham luận (03 ý kiến) 
Đ/c Nguyễn Thanh Hải - 

Phó Trưởng CAH 

7 10h15 - 10h25 
Phát biểu chỉ đạo của Thường trực 

Huyện ủy (nếu có) 
 

8 10h25 - 10h30 BCĐ huyện phát biểu đáp từ 
Đ/c Nguyễn Thanh Hải - 

Phó Trưởng CAH 

9 10h30 - 10h50 

- Trao kỷ niệm chương 

- Công bố quyết định của CAT về 

xã, huyện đạt tiêu chí về ANTT 

trong xây dựng nông thôn mới 

- Tặng quà cho Công an viên thôn 

Phòng PV05 - Công an tỉnh 

10 10h50 - 11h00 
Công bố các Quyết định khen 

thưởng 

Phòng Nội vụ LĐTB&XH 

huyện 

11 11h00 - 11h30 Kết luận và bế mạc Hội nghị 

Đ/c Ngô Tấn Lực - Phó Chủ 

tịch UBND huyện - Trưởng 

BCĐ huyện 

- BAN TỔ CHỨC - 
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