
UBND PHƯỜNG BẮC HỒNG 

BAN CHỈ ĐẠO 138 

Số:         /GM - BCĐ 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

Bắc Hồng, ngày 08  tháng 8 năm 2022 

                                                 

GIẤY MỜI 
 

Thực hiện Kế hoạch phối hợp số 11/KH-BCĐ ngày 01/8/2022 của Ban 

chỉ đạo 138, Uỷ ban nhân dân thị xã Hồng Lĩnh về tổ chức “Ngày hội toàn dân 

bảo vệ An ninh tổ quốc”. Ban chỉ đạo 138, UBND phường Bắc Hồng tổ chức 

làm điểm “Ngày hội toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc năm 2022” tại Tổ dân 

phố 9, phường Bắc Hồng, thị xã Hồng Lĩnh, Hà Tĩnh. 

Thành phần kính mời: 

* Cấp thị xã: 

- Đại diện thường trực Thị ủy; 

- Đại diện thường trực Ban chỉ đạo 138 - UBND thị xã; 

- Trưởng, phó Đoàn công tác của BTV Thị ủy tại phường Bắc Hồng; 

- Đại diện lãnh đạo UBMTTQ thị xã; 

- Đại diện lãnh đạo Công an thị xã; Cán bộ phụ trách công tác Phong trào 

toàn dân Bảo vệ ANTQ Công an thị xã; 

- Trung tâm Văn hoá - Truyền thông thị xã (mời dự và đưa tin). 

* Cấp phường: 

- Ban thường vụ Đảng ủy; TT HĐND, Chủ tịch, các UBND, UBMTTQ;  

- Ban chỉ đạo 138 phường; Trưởng các đoàn thể chính trị xã hội;  

- Trưởng, phó Công an phường, Cảnh sát khu vực; BCH Quân sự phường; 

* Ở Tổ dân phố: Bí thư, Tổ trưởng, Trưởng Ban Công tác Mặt trận các 

Tổ dân phố. 

* Ở Tổ dân phố 9: Cấp uỷ, Ban cán sự, Ban công tác Mặt trận Tổ dân 

phố, Tổ đội trưởng, Bảo vệ dân phố, các đồng chí chi hội trưởng các tổ chức 

đoàn thể, cụm trưởng cụm dân cư, tổ trưởng tổ liên gia và toàn thể Nhân dân 

trên địa bàn Tổ dân phố (Nhờ đồng chí Tổ trưởng Tổ dân phố tin mời). 

Thời gian: 01 buổi, bắt đầu từ 14 giờ 00 phút, ngày 10/8/2022 ( Thứ tư). 

Địa điểm:   Nhà văn hoá TDP 9, phường Bắc Hồng. 

Trân trọng kính mời các thành phần tham dự ngày hội đầy đủ, đúng giờ./. 

 

Nơi nhận: 

- Như thành phần kính mời; 

- Lưu: VP. 

TRƯỞNG BAN 

 

 

 

 

CHỦ TỊCH UBND PHƯỜNG 

  Nguyễn Viết Khanh 
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