
ỦY BAN NHÂN DÂN 

THÀNH PHỐ LẠNG SƠN 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc 

 

Số:           /GM-UBND TP. Lạng Sơn, ngày 04 tháng 11 năm 2022 

 

GIẤY MỜI 

Dự Hội nghị tập huấn, bồi dưỡng kiến thức bổ trợ tham gia đảm bảo 

an ninh, trật tự cho Người có uy tín, Bảo vệ dân phố, Công an viên 

 bán chuyên trách trên địa bàn thành phố Lạng Sơn năm 2022 

 
 

Thực hiện Kế hoạch số 338/KH-BCĐ ngày 03/11/2022 của Ban chỉ đạo 

thực hiện Chỉ thị số 06/2008/CT-TTG về phát huy vai trò của Người có uy tín 

trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc; Kế hoạch số 38/KH-BCĐ, ngày 

18/02/2022 của Ban Chỉ đạo 138 thành phố về công tác trọng tâm xây dựng 

phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc năm 2022 trên địa bàn thành phố 

Lạng Sơn. UBND thành phố Lạng Sơn tổ chức Hội nghị tập huấn, bồi dưỡng 

kiến thức bổ trợ tham gia đảm bảo an ninh, trật tự cho Người có uy tín, Bảo vệ 

dân phố, Công an viên bán chuyên trách trên địa bàn như sau: 

1. Thành phần mời: 

- Lãnh đạo các Phòng nghiệp vụ, Công an tỉnh Lạng Sơn (có GM riêng); 

- Thường trực Thành ủy (có GM riêng); 

- Thường trực HĐND thành phố (có GM riêng); 

- Lãnh đạo UBND thành phố; 

- Lãnh đạo UBMTTQ thành phố; 

- Lãnh đạo Ban Tuyên giáo Thành ủy;  

- Lãnh đạo Ban Dân vận Thành ủy; 

- Lãnh đạo Phòng nội vụ thành phố; 

- Đại diện lãnh đạo Đảng ủy, UBND các phường, xã 

- Đội trưởng các đội nghiệp vụ - CATP; Trưởng công an các phường, xã; 

- 87 đại biểu là người có uy tín; 116 đại biểu là lực lượng bảo vệ dân 

phố, công an viên bán chuyên trách; 73 đại biểu là Bí thư, khối trưởng, 

trưởng thôn các khối, thôn trên địa bàn thành phố (Đề nghị UBND các 

phường, xã mời giúp); 

- Phóng viên Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh (tới dự và đưa tin). 

2. Thời gian: Từ 07 giờ 15 phút, ngày 11 tháng 11 năm 2022 (thứ Sáu). 

3. Địa điểm: Hội trường Thành ủy - UBND thành phố Lạng Sơn (Số 2, 

đường Lê Lợi, P. Vĩnh Trại, TP. Lạng Sơn). 

4. Tổ chức thực hiện 

- Giao Công an thành phố: Tham mưu xây dựng Chương trình Hội nghị; 

Thực hiện công tác tổ chức; Chuẩn bị bài phát biểu Khai mạc, Bế mạc cho Lãnh 

đạo UBND thành phố phát biểu tại Hội nghị; mời Báo cáo viên Công an tỉnh; tài 

liệu Hội nghị; Phối hợp với các đơn vị chuẩn bị các điều kiện cần thiết để tổ 

chức Hội nghị; Tham mưu đề xuất thanh toán kinh phí tổ chức Hội nghị. 



- Giao Văn phòng HĐND-UBND thành phố: Phối hợp với Công an thành 

phố và các đơn vị liên quan ban hành Giẩy mời đại biểu và chuẩn bị các điều 

kiện cần thiết để tổ chức Hội nghị. 

- Giao Ban Chỉ huy quân sự thành phố: Cử báo cáo viên trình bày các nội 

dung theo chương trình Hội nghị. 

- Giao Trung tâm VH-TT thành phố: Phối hợp với Công an thành phố 

chuẩn bị Hội trường, Market, tăng âm, loa đài và các điều kiện cần thiết khác 

phục vụ Hội nghị. 

- Giao UBND các phường, xã: Phối hợp với Công an thành phố mời đại 

biểu Người có uy tín; Bảo vệ dân phố, Công an viên bán chuyên trách và bí thư, 

khối trưởng, trưởng thôn các khối, thôn (theo danh sách CATP gửi kèm). 

Trân trọng kính mời các thành phần đên dự đúng thời gian, địa điểm trên./. 

 
Nơi nhận: 
- Như thành phần mời; 

- CT, PCT UBND TP; 

- CPVP, CVTH-NC; 

- Lưu: VT. 

TL. CHỦ TỊCH 

CHÁNH VĂN PHÒNG 

 

 

 

 

 

Lăng Thị Trịnh 
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