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GIẤY MỜI 

 

Thực hiện Kế hoạch số 06/KH-UBND ngày 01/02/2022 của UBND xã Kỳ 

Thọ về thực hiện công tác phổ biến, giáo dục pháp luật năm 2022. Ủy ban nhân 

dân xã Kỳ Thọ tổ chức Hội nghị tuyên truyền PBGDPL về Luật An ninh mạng 

năm 2018; Luật phòng chống ma túy năm 2021; Nghị định 137/2020/NĐ-CP của 

Chính phủ ngày 27/11/2020 về quản lý, sử dụng pháo. 

Thành phần: Trân trọng kính mời 

Ở xã: 
- Thường trực Đảng ủy, HĐND, UBND, UBMTTQ xã; toàn thể cán bộ, 

công chức UBND xã; 
- Các thành viên theo Quyết định số 125/QĐ - UBND, ngày 09/09/2022 

của UBND xã về việc kiện toàn đội ngũ tuyên truyền viên pháp luật cấp xã. 

* Ở thôn: 
 -  Chi ủy, ban cán sự thôn; trưởng các chi hội, chi đoàn; 

 -  Các Đ/c Đoàn viên thanh niên trên địa bàn xã. 

Thời gian: Một buổi, bắt đầu vào lục 14h00, ngày 02/11/2022 (Thứ tư) 

Địa điểm: Tại Hội trường UBND xã Kỳ Thọ; 

* Phân công nhiệm vụ: 

- Công chức Tư pháp chuẩn bị nội dung, liên hệ báo cáo viên huyện; 

Công chức Văn phòng HĐND – UBND, Công chức Văn hóa xã hội chuẩn bị 

điều kiện đảm bảo cho cuộc Hội nghị; 

- Công an xã phân công báo cáo viên tuyên truyền Luật Phòng chống ma 

túy; Nghị định 137. 

Đề nghị các thành phần tham dự đúng thời gian quy định./. 

 
Nơi nhận:  

- Như thành phần mời;  

- Chủ tịch, các phó CT UBND xã; 

- Lưu: VT. 
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