
UY BAN NHAN DAN CONG HOA XA HO! CHU NGHA VIT NAM 
HUYN  DAK GLONG Dc 1p  - Tti do - F1nh phüc 

S& /GM-UBND Dãk Glong, ngày tháng nãm 2021 

GIAY Mfl 

Thirc hin Quy ch pMi hçip gi&a Cong an, Quân sçr huyn trong thrc 
hiên nhiêm vii bao v an ninh quôc gia, bão dam trt tir, an toàn xâ hi, dâu 
tranh phông, chông ti phm và nhim vi1 Quôc phèng. 

Uy ban nhân dan huyn t chüc Hi nghj giao ban nhm dánh giá kt qua 
thçrc hin nhim v tháng 6 và phuong hithng phôi hcip trong tháng 7/2021, theo 
Nghj djnh so 03/2019/ND-CP ngày 05/9/20 19 cta ChInh phü, cci the nhu sau: 

1. ChU trI: Dông chI Trân Nam Thuân, Chü tjch UBND huyn. 
A 2. Thanh phan 

Mô'i: 

- Cong an huyn (17 d/c) 
+ Tnthng Cong an huyn; 

+ Phó truâng Cong an huyn phii trách v an ninh; 

+ Can b phii trách nghiên ciru theo dôi chuyên d thcrc hin Nghj djnh s 
03/201 9/ND-CP; 

+ Di din các don vj: Di an ninh, ?i hInh scr,  Di kinh t& Di diu tra, 
Di quân 1 hành chInh, Di ma tüy, Di tong hçp; 

+ Dti din Ban Cong an 07 xã (mói don vl 01 dcng chI). 

- Ban CHQS huyn (24d/c) 
+ Thu truàng Ban CHQS huyên (Chi huy tru'àng, ChInh tn viên, Phó 

CHT-TMT, CTVP); 
+ Di din Phci trách Ban Tham mi.ru, ChInh trj, Hu cn-K5 thut (Phó 

TMT, phi trách Ban HC-KT); 
+ Các tro 1: Trç I Quân báo - Trinh sat, trçY 1 Tác huân, trçY 1' To chrc; 

+ Di diên Ban CHQS 07 xa (CHT, Länh dao UBNDxã). 

3. Thô'i gian 
Khai mc lüc 13 gRi 30 phüt dn 16 gi? 30 phüt, ngày 9/6/202 1 (Thá' 6). 

4. Dja diem 

Hi triRmg Ban CHQS huyn Däk Glong (thôn 7xä Quáng Khê). 

5. Ni dung 

Dánh giá kt qua thrc hin nhim vcl  tháng 6/2021 vâ phircing huâng nhim 
v tháng 7/2021, theo Nghj djnh so 03/2019/ND-CP ngáy 05/9/2019 cüa ChInh 
phü. 
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* Ghi chñ 
- D?i biêu mi dçr Hi nghj mang mtc trang phiic cong chüc theo ngành; 

- Dii biêu k.hôi LLVT mang mc theo quy djnh cüa tüng hrc 1ung, báo 
dam thông nhât; 

Dé nghj các dông chI tham dii cu)c hçp dung thành ph.n, thai gian, dja 
diem nêu trên./. 

No'in/zn: TL. CHU T!CH 
CHANH VAN PHONG 

Nguyn Dirc Hãi 

- Nhu thành phAn mel; 
- Trang tin din tir ci1a huyn; 
- Luu: VP, Ban CHQS huyn. 
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