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Sìn Hồ, ngày      tháng 3 năm 2020 

 

GIẤY MỜI 

Dự Lễ công bố Quyết định bố trí Công an chính quy  

đảm nhiệm chức danh Công an xã 

 

Kính gửi: ............................................................................................ 

                ............................................................................................. 
 

Căn cứ Công văn số 483/CAT-PX01 ngày 05/3/2020 của Công an tỉnh 
Lai Châu về việc tổ chức Lễ công bố quyết định bố trí Công an chính quy đảm 
nhiệm chức danh Công an xã. Ủy ban nhân dân huyện Sìn Hồ phối hợp với 
Công an tỉnh tổ chức Lễ công bố Quyết định của Giám đốc Công tỉnh về bố trí 
Công an chính quy đảm nhiệm chức danh Công an xã, như sau: 

1. Thành phần mời 

- Đại diện Ban Giám đốc Công an tỉnh; 

- Đại diện Lãnh đạo các phòng: PX01, PX03, PV05 - Công an tỉnh; 

- Thường trực Huyện ủy; 

- Thường trực HĐND huyện; 

- Lãnh đạo UBND huyện; 

- Đại diện Lãnh đạo các cơ quan: Ban Tổ chức Huyện ủy, Văn phòng 
Huyện ủy, phòng Nội vụ, Văn phòng HĐND và UBND huyện; 

- Cán bộ, chiến sĩ Công an huyện; cán bộ, chiến sĩ được Giám đốc Công 
an tỉnh ký Quyết định đảm nhiệm chức danh Công an xã trên địa bàn huyện; 

- Chủ tịch UBND các xã, thị trấn; 

- Phóng viên Đài Truyền thanh - Truyền hình huyện dự và đưa tin. 

2. Thời gian: Vào hồi 16 giờ 00 phút, ngày 11/3/2020. 

3. Địa điểm: Tại Hội trường Nhà khách UBND huyện. 

* Ghi chú: Giao Công an huyện thông báo đến cán bộ, chiến sĩ Công an 
huyện và cán bộ, chiến sĩ được Giám đốc Công an tỉnh ký Quyết định đảm 
nhiệm chức danh Công an xã trên địa bàn huyện tham dự buổi Lễ. 

Thừa lệnh Chủ tịch UBND huyện, Văn phòng HĐND và UBND huyện 
kính mời các đồng chí sắp xếp thời gian về dự buổi Lễ giao nhận quân theo thời 
gian và địa điểm trên./. 

Nơi nhận: 
- Như trên; 

- Như thành phần mời; 

- Văn phòng (Đ/c Thành); 

- Lưu: VT. 

TL. CHỦ TỊCH 

CHÁNH VĂN PHÒNG 

 

 

 

 

 

 

Hà Quý Trọng 
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