
UBND HUYỆN CAO LỘC 

BAN CHỈ ĐẠO 138  
 

Số:         /GM-BCĐ 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 

Cao Lộc, ngày       tháng 11 năm 2020 

 
GIẤY MỜI 

 

 Thực hiện Hướng dẫn số 1411/HD-BCĐ, ngày 27/4/2018; Quyết định số 

2200/QĐ-BCĐ, ngày 03/7/2018 của Ban Chỉ đạo 138 huyện về việc thành lập Tổ 

thẩm định hồ sơ đề nghị công nhận đạt tiêu chuẩn “An toàn về an ninh, trật tự”. 

Ban chỉ đạo 138 huyện tổ chức xét duyệt, đánh giá, phân loại các xã, thị trấn, cơ 

quan, doanh nghiệp, nhà trường, đạt tiêu chuẩn “An toàn về an ninh, trật tự” năm 

2020 với thành phần và nội dung như sau: 

1. Thành phần: (Theo Quyết định số 2200/QĐ-BCĐ, ngày 03/7/2018 của 

Ban Chỉ đạo 138 huyện) 

- Đồng chí Phó Chủ tịch UBND, phó trưởng Ban chỉ đạo 138 huyện - Tổ 

trưởng tổ thẩm định; 

 - Các đồng chí Tổ phó Tổ thẩm định; 

 - Các đồng chí thành viên tổ thẩm định; 

 - 01 cán bộ Công an huyện (Do Công an huyện phân công) – Thư ký. 

2. Nội dung: 

2.1. Đánh giá kết quả đạt được trong việc tổ chức thực hiện Thông tư số 

23/2012/TT-BCA quy định khu dân cư, xã, phường, thị trấn, cơ quan, doanh 

nghiệp, nhà trường đạt tiêu chuẩn "An toàn về an ninh, trật tự". 

2.2. Xem xét, thẩm định hồ sơ, đề nghị Chủ tịch UBND huyện ban hành 

quyết định công nhận đạt tiêu chuẩn “An toàn về an ninh, trật tự” cho các đầu mối 

thuộc thẩm quyền quản lý. 

3. Thời gian:  14 giờ, ngày 03 tháng 12 năm 2020. 

4. Địa điểm: Tại Phòng họp số 1, trụ sở UBND huyện Cao Lộc. 

Ban Chỉ đạo 138 huyện kính mời các thành phần đến dự họp đúng thời gian 

và địa điểm./. 

 
 

Nơi nhận:  
- Như thành phần mời; 

- Lưu: VT. 

KT. TRƯỞNG BAN 

PHÓ TRƯỞNG BAN 

 

 

 

 

 

 PHÓ CHỦ TỊCH UBND HUYỆN 

Hoàng Quy 



CHƯƠNG TRÌNH HỌP 
 (Kèm theo Giấy mời số:           /GM-BCĐ ngày      /11/2020 của Ban Chỉ đạo 138 huyện) 

 
 

STT Nội dung Người thực hiện 

1 
Ổn định tổ chức, giới thiệu 

thành phần dự, nội dung cuộc họp 

Lãnh đạo Văn phòng 

HĐND và UBND huyện 

2 Quán triệt nội dung, chương trình họp BCĐ 138 Chủ trì cuộc họp 

3 

Đánh giá kết quả thực hiện Thông tư số 

23 của các xã, thị trấn, cơ quan, doanh 

nghiệp, nhà trường 

Đ/c Đại tá Ngô Tiến Dũng 

4 Thảo luận 
Các thành phần tham dự cuộc 

họp 

5 Kết luận, kết thúc cuộc họp Đ/c …chủ trì cuộc họp 
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