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Số: 01/GM - BCĐ 

    CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc 
   

Kỳ Phong, ngày 08 tháng 8 năm 2022 
 

 

GIẤY MỜI 

Tổ chức “Ngày hội toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc” năm 2022 

 
   

Thực hiện Kế hoạch số 01/KH-BCĐ ngày 05 tháng 8 năm 2022 của Ban Chỉ 

đạo phòng, chống tội phạm, tệ nạn xã hội và xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ 

ANTQ (Ban Chỉ đạo 138). Ban Chỉ đạo xã tổ chức điểm ngày hội "Toàn dân bảo 

vệ an ninh Tổ quốc" năm 2022 tại thôn Bắc Sơn. 

 Thành phần: Trân trọng kính mời 

   *  Ở huyện:   

    - Đại diện Ban Chỉ đạo 138 huyện; Lãnh đạo Công an Huyện; Đội trưởng đội 

nghiệp vụ Công an huyện. 

    - Đại diện UB MTTQ huyện Kỳ Anh. 

    - Đoàn công tác chỉ đạo xã theo Quyết định số 575 của Ban Thường vụ Huyện 

ủy; 

       * Ở xã: Thường trực Đảng ủy - HĐND; Lãnh đạo UBND; Chủ tịch MTTQ, 

Trưởng phó các ban ngành cấp xã; 

 - Đoàn Công tác Chỉ đạo thôn Bắc Sơn theo QĐ số 23 của Ban Thường vụ 

Đảng ủy; 

       *Ở thôn: - Bí thư các Chi bộ trực thuộc;  Thôn trưởng 10 thôn 

- Toàn thể cán bộ, đảng viên và Nhân dân thôn Bắc Sơn 

         Thời gian: Vào lúc 14 giờ 00 phút,  ngày 10 tháng 8 năm 2022 (Chiều thứ 4)  

 Địa điểm: Tại Hội trường thôn Bắc Sơn - xã Kỳ Phong 

Lưu ý: Ban Chỉ huy thôn Bắc Sơn thông báo và tin mời các thành phần ở 

thôn. Bố trí hội trường, nước uống và các điều kiện đảm bảo để phục vụ hội nghị. 

    Ban Chỉ đạo 138 xã kính mời  ông (bà) sắp xếp đến đúng thời gian, địa điểm 

theo quy định./.    
 

   Nơi nhận: 
      - Như kính gửi; 

      - Lưu: VP./. 

( Gửi văn bản giấy và điện tử) 

TM. BAN CHỈ ĐẠO 

TRƯỞNG BAN 
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