
ỦY BAN NHÂN DÂN  

HUYỆN KRÔNG NÔ 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

Số:           /GM-UBND Krông Nô, ngày      tháng 3 năm 2022 
 

GIẤY MỜI 

V/v dự Hội nghị tổng kết các Ban Chỉ đạo PCTP, TNXH&PTTDBVANTQ, 

công tác vận động thu hồi VK-VLN-CCHT, công tác bảo vệ bí mật Nhà 

nước năm 2022 và triển khai nhiệm vụ công tác năm 2023  

 
 

Triển khai Kế hoạch số 08/KH-UBND ngày 11/01/2023 của UBND huyện 

Krông Nô về việc tổ chức tổng kết các Ban Chỉ đạo phòng chống tội phạm, tệ nạn 

xã hội và xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc (PCTP, 

TNXH&XDPTTDBVANTQ), công tác vận động thu hồi vũ khí, vật liệu nổ, công 

cụ hỗ trợ (VK-VLN-CCHT), công tác bảo vệ bí mật Nhà nước huyện Krông Nô 

năm 2022 và đề ra phương hướng, nhiệm vụ năm 2023; UBND huyện tổ chức 

Hội nghị tổng kết các Ban Chỉ đạo với thành phần, thời gian, địa điểm như sau:  

1. Chủ trì Hội nghị:  

- Chủ trì: Đồng chí Bùi Ngọc Sơn - Chủ tịch UBND huyện; 

- Đồng chủ trì:  

+ Đồng chí Nguyễn Xuân Danh - Phó Chủ tịch thường trực UBND huyện; 

+ Đồng chí Trần Thanh Tuấn - Trường Công an huyện. 

2. Thành phần tham dự, kính mời:  

- Cấp huyện:  

+ Đại diện Thường trực Huyện ủy; 

+ Thường trực HĐND huyện; 

+ Chủ tịch UBMTTQVN huyện; 

+ Trưởng Ban Dân vận Huyện ủy; 

+ Trưởng Công an huyện; 

+ Các đồng chí Phó Trưởng Công an huyện phụ trách lĩnh vực: An ninh; 

phòng chống tội phạm và tệ nạn xã hội; công tác quản lý hành chính về trật tự xã hội; 

+ Đội trưởng các Đội nghiệp vụ thuộc Công an huyện (do Công an huyện 

mời); 

+ Lãnh đạo Ban Chỉ huy Quân sự huyện; 

+ Lãnh đạo Văn phòng Huyện ủy; 

+ Lãnh đạo Văn phòng HĐND&UBND huyện; 

+ Trưởng phòng Nội vụ; 
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+ Trưởng phòng Tài chính - Kế hoạch; 

+ Trưởng phòng Lao động - Thương binh và Xã hội; 

+ Trưởng phòng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn; 

+ Trưởng phòng Y tế; 

+ Trưởng phòng Tư pháp; 

+ Trưởng phòng Kinh tế và Hạ tầng; 

+ Trưởng phòng Giáo dục và Đào tạo; 

+ Trưởng phòng Tài nguyên và Môi trường; 

+ Trưởng phòng Dân tộc; 

+ Chánh Thanh tra huyện; 

+ Lãnh đạo Phòng Văn hóa và Thông tin; 

+ Lãnh đạo Trung tâm Văn hóa - Thể thao và Truyền thông; 

+ Lãnh đạo Tòa án nhân dân huyện; 

+ Lãnh đạo Viện kiểm sát nhân dân huyện; 

+ Lãnh đạo Hội Cựu chiến binh; 

+ Lãnh đạo Hội Liên hiệp phụ nữ huyện; 

+ Lãnh đạo Hội Nông dân huyện; 

+ Lãnh đạo Hội Người cao tuổi huyện; 

+ Lãnh đạo Huyện đoàn; 

+ Lãnh đạo Liên đoàn lao động huyện; 

+ Phóng viên Trung tâm VH-TT&TT huyện (để đưa tin). 

- Cấp xã: 

+ Đại diện Đảng ủy các xã, thị trấn; 

+ Trưởng Ban Chỉ đạo, Phó Trưởng Ban thường trực Ban Chỉ đạo phòng 

chống tội phạm, tệ nạn xã hội và thực hiện phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ 

quốc các xã, thị trấn; 

+ Phó Ban thường trực giúp việc các Ban Chỉ đạo các xã, thị trấn; 

 + Đại diện các tập thể và cá nhân được khen thưởng thành tích trong công 

tác phòng, chống tội phạm và xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ 

quốc (giao Công an huyện mời). 

2. Thời gian: Vào lúc 14 giờ 00 phút, ngày 13/3/2023 (thứ Hai). 

3. Địa điểm: Hội trường UBND huyện. 

4. Chuẩn bị nội dung: 
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- Công an huyện huyện chỉ trì, phối hợp Văn phòng HĐND&UBND huyện 

chuẩn bị Hội trường, tài liệu, nội dung chương trình, công tác tổ chức, in maket 

và phục vụ tại Hội nghị. 

- Phòng Nội vụ chủ trì thực hiện công tác khen thưởng cho các tập thể, cá 

nhân có thành tích xuất sắc trong công tác phòng, chống tội phạm và xây dựng 

phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc… 

- Văn phòng HĐND&UBND huyện đăng tải tài liệu Hội nghị (không photo 

tài liệu phát tại Hội nghị, trừ tài liệu chứa nội dung bí mật Nhà nước theo quy 

định); phối hợp chuẩn bị Hội trường, các điều kiện cơ sở vật chất cần thiết phục 

vụ Hội nghị. 

- Các cơ quan, đơn vị có liên quan khẩn trương chuẩn bị các nội dung được 

giao tại Kế hoạch số 08/KH-UBND ngày 11/01/2023 của UBND huyện. 

- Các cơ quan, đơn vị thành viên Ban Chỉ đạo của huyện, Ban Chỉ đạo các 

xã, thị trấn chuẩn bị nội dung để phát biểu tham luận tại Hội nghị theo Công văn 

số 120/TT BCĐ (CAH) ngày 08/3/2023 (gửi kèm theo). 

Nhận được Giấy mời này, đề nghị các đại biểu tham dự đúng thời gian, 

thành phần, địa điểm nêu trên./.  
 

Nơi nhận: 
- Như thành phần tham dự; 

- CT, các PCT. UBND huyện; 

- Văn phòng HĐND&UBND huyện; 

- Lưu: VT. 

 

 

TL. CHỦ TỊCH 

KT. CHÁNH VĂN PHÒNG 

PHÓ CHÁNH VĂN PHÒNG 
 

 

 

 

 

Lang Văn Đức 

 



CHƯƠNG TRÌNH HỘI NGHỊ 

TỔNG KẾT CÔNG TÁC CỦA CÁC BAN CHỈ ĐẠO NĂM 2022 

VÀ TRIỂN KHAI NHIỆM VỤ CÔNG TÁC TRỌNG TÂM NĂM 2023” 
 

TT Nội dung Người thực hiện 

01 
- Đón tiếp đại biểu, ổn định tổ chức 

- Tuyên bố lý do, giới thiệu đại biểu 
Công an huyện 

02 Phát biểu khai mạc Hội nghị  

Đ/c Bùi Ngọc Sơn - Chủ tịch 

UBND huyện 

(Trưởng Ban chỉ đạo) 

03 

Trình bày Báo cáo tóm tắt tình hình và kết 

quả công tác phòng, chống tội phạm, tệ 

nạn xã hội và thực hiện phong trào toàn 

dân bảo vệ an ninh Tổ quốc; công tác vận 

động thu hồi vũ khí, vật liệu nổ, công cụ 

hỗ trợ; công tác bảo vệ bí mật Nhà nước 

năm 2022 và nhiệm vụ công tác trọng tâm 

năm 2023. 

Đ/c Thượng tá Trần Thanh 

Tuấn - Trưởng Công an huyện 

(Phó Trưởng Ban thường trực)    

04 Chỉ đạo và điều hành thảo luận  Các đồng chí Chủ trì Hội nghị  

05 Hội nghị giải lao 15 phút 

06 Hội nghị tiếp tục thảo luận Các đồng chí Chủ trì hội nghị 

07 Phát biểu của đại biểu về dự Hội nghị Thường trực Huyện ủy 

08 Khen thưởng Phòng Nội vụ 

09 Phát biểu Kết luận và bế mạc Hội nghị 
Đ/c Chủ tịch UBND huyện 

(Trưởng Ban chỉ đạo) 
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