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XÃ KỲ BẮC 

 

Số: 25 /GM-UB 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc 

 

Kỳ Bắc, ngày 23 tháng 5 năm 2022 

 

GIẤY MỜI 

Hội nghị tổ chức diễn đàn Công an lắng nghe ý kiến nhân dân 

Thực hiện kế hoạch số 63/KH-CAH ngày 10/5/2022 của Công an huyện Kỳ 

Anh về tổ chức diễn đàn Công an lắng nghe ý kiến nhân dân. Uỷ ban xã Kỳ Bắc tổ 

chức “Diễn đàn Công an lắng nghe ý kiến nhân dân”. 

Thành phần: Trân trọng kính mời 

* Ở Tỉnh: 

- Đại diện lãnh đạo phòng PV05 - Công an tỉnh; 

- Cán bộ phụ trách địa bàn. 

* Ở huyện: 

- Lãnh đạo Công an huyện; các đồng chí đội trưởng các đội nghiệp vụ; Cán 

bộ phụ trách công tác xây dựng phong trào. 

* Ở xã: 

- Các đ/c thường trực Đảng ủy, HĐND, UBND, UBMTTQ, trưởng, phó các 

ban ngành đoàn thể; cán bộ chiến sỹ Công an xã, Công an viên thôn. 

- Hiệu trưởng trường Mầm non, Tiểu học, Trạm trưởng trạm Y tế xã; thủ 

trưởng các cơ quan, doanh nghiệp đóng trên địa bàn. 

* Ở thôn:  

Đồng chí bí thư, thôn trưởng 06 thôn; toàn thể cán bộ nhân dân thôn Kim 

Sơn. 

Thời gian: 01 buổi, bắt đầu từ 14h00, ngày 26 tháng 5 năm 2022 (Chiều thứ 

năm). 

Địa điểm: Tại Nhà văn hóa Thôn Kim Sơn. 

Kính mời các thành phần về tham dự có mặt đầy đủ, đúng giờ và thực hiện 

nghiêm túc các biện pháp phòng chống dịch Covid-19./. 

Nơi nhận: 
- Như trên; 

- Lưu: VT./. 

- Gửi văn bản bằng giấy và điện tử./. 

 

TM.ỦY BAN NHÂN DÂN XÃ 

CHỦ TỊCH 

 

 

 

 

Nguyễn Đình Tương 
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