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GIẤY MỜI 

Dự Hội nghị sơ kết công tác chỉ đạo điểm thực hiện Chương trình  
phòng, chống mua bán người giai đoạn I (2016 - 2018) 

 
 Thực hiện Kế hoạch số 142/KH-C41-C42, ngày 17/01/2018 của Tổng cục 
Cảnh sát - Bộ Công an về sơ kết công tác chỉ đạo điểm thực hiện Chương trình 
phòng, chống mua bán người (Chương trình 130/CP) giai đoạn I (2016 - 2018), 
Ban Chỉ đạo 138 tỉnh Lạng Sơn tổ chức Hội nghị sơ kết công tác chỉ đạo điểm thực 
hiện Chương trình 130/CP giai đoạn I (2016 - 2018) trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn, 
nội dung cụ thể như sau: 
 I. Thành phần mời 
 1. Đại biểu Trung ương (có Giấy mời riêng)  
 - Đại diện Cơ quan Thường trực Ban Chỉ đạo 138/CP (lãnh đạo Tổng cục 
Cảnh sát; Cục C42, Cục C45, Cục A72 - Bộ Công an);  
 - Đại diện lãnh đạo: Bộ Tư lệnh Bộ đội Biên phòng; Trung ương Hội Liên 
hiệp phụ nữ Việt Nam; Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội. 
 2. Đại biểu tỉnh 
 - Đại diện Thường trực Tỉnh ủy; 
 - Đại diện lãnh đạo Hội đồng nhân dân tỉnh; 
 - Đồng chí Hồ Tiến Thiệu, Phó Chủ tịch UBND tỉnh - Phó Trưởng ban 
Thường trực Ban Chỉ đạo 138 tỉnh - Chủ trì Hội nghị. 
 - Các thành viên Ban Chỉ đạo 138 tỉnh (Riêng Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên 
phòng tỉnh, Hội Liên hiệp phụ nữ tỉnh và Sở Lao động - Thương binh và Xã hội 
mời thêm đại diện lãnh đạo đơn vị trực tiếp theo dõi, tham mưu thực hiện Chương 
trình phòng, chống mua bán người). 
 - Cơ quan Thường trực Ban Chỉ đạo 138 tỉnh (lãnh đạo Công an tỉnh; Phòng 
PC45, PV11, PC64, PA72, PX15). 
 3. Đại biểu huyện, thành phố 
 - Đại diện lãnh đạo UBND huyện, thành phố trực tiếp chỉ đạo thực hiện 
Chương trình 130/CP; 
 - Đại diện lãnh đạo Công an huyện, thành phố. 
  (Riêng huyện Hữu Lũng, huyện Tràng Định, huyện Lộc Bình là các huyện 
chỉ đạo điểm của tỉnh mời thêm đại diện lãnh đạo các ngành: Lao động - Thương 
binh và Xã hội, Hội Liên hiệp phụ nữ và Đồn Biên phòng (đóng trên địa bàn huyện 
- nếu có) và đại diện lãnh đạo Ủy ban nhân dân, Trưởng Công an xã, thị trấn chỉ 
đạo điểm của huyện (Giao Công an huyện có trách nhiệm mời và bố trí phương 
tiện đi lại). 
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 - Đại diện tập thể, các cá nhân được khen thưởng (có danh sách kèm theo). 
4. Các cơ quan thông tấn, báo chí 

 - Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh; 
 - Báo Lạng Sơn. 
 II. Thời gian: 1/2 ngày, bắt đầu từ 8h00’ ngày 23/5/2018. 
 III. Địa điểm: Hội trường Công an tỉnh Lạng Sơn - địa chỉ: Số 15, đường 
Hoàng Văn Thụ, phường Chi Lăng, thành phố Lạng Sơn, tỉnh Lạng Sơn. 
 IV. Nội dung: Đánh giá tình hình, kết quả thực hiện Chương trình 130/CP giai 
đoạn I (2016 - 2018) gắn với công tác chỉ đạo điểm thực hiện Chương trình tại cấp 
tỉnh, cấp huyện và cấp xã được chọn làm điểm (mốc thời gian từ ngày 01/01/2016 đến 
ngày 31/12/2017); những hạn chế, khó khăn, vướng mắc, nguyên nhân, bài học kinh 
nghiệm và kiến nghị đề xuất, giải pháp nâng cao hiệu quả công tác phòng, chống mua 
bán người trong giai đoạn tiếp theo. 
 V. Công tác chuẩn bị 
 1. Công an tỉnh (Cơ quan Thường trực) chủ trì, phối hợp với các đơn vị có 
liên quan chuẩn bị các điều kiện cần thiết (Hội trường, makét, nước uống, in và 
phát tài liệu…) để tổ chức Hội nghị; phối hợp với Văn phòng UBND tỉnh dự thảo 
Bài phát biểu khai mạc, Bế mạc Hội nghị của lãnh đạo tỉnh. 
 2. Văn phòng UBND tỉnh: Phối hợp với Công an tỉnh chuẩn bị các điều 
kiện tổ chức Hội nghị; hoàn thiện các Bài phát biểu Khai mạc, Bế mạc Hội nghị 
của lãnh đạo tỉnh. 
 3. Tham luận tại Hội nghị: Đề nghị các đơn vị, đại biểu chuẩn bị ý kiến phát 
biểu, tham luận tại Hội nghị, đặc biệt là các sở, ban, ngành được giao chủ trì thực hiện 
các Đề án, Tiểu Đề án thuộc Chương trình; các huyện, xã được lựa chọn là đơn vị chỉ 
đạo điểm. Nội dung tham luận ngắn gọn (không quá 10 phút), tập trung vào các vấn 
đề trọng tâm được nêu trong Công văn số 297/BCĐ ngày 29/01/2018 của Ban Chỉ 
đạo 138 tỉnh về việc sơ kết chỉ đạo điểm thực hiện Chương trình 130/CP giai đoạn I 
(2016 - 2018).  
 Trân trọng kính mời các đại biểu đến dự Hội nghị đúng thành phần, thời gian 
và địa điểm./. 

 
Nơi nhận: 
- Như thành phần mời dự; 
- Chủ tịch, các Phó Chủ tịch UBND tỉnh; 
- Sở Nội vụ; 
- Công an tỉnh (03 bản); 
- C, PCVP UBND tỉnh,  
các phòng: NC, KG-VX, TH, TT TH-CB; 
- Lưu: VT, NC (BMB). 

KT. TRƯỞNG BAN 
PHÓ TRƯỞNG BAN  
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