
ỦY BAN NHÂN DÂN 

HUYỆN ĐÌNH LẬP 

  

Số: 123 /GM-UBND 
 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

   

              Đình Lập, ngày 08 tháng 8 năm 2019 

  

GIẤY MỜI 

Dự Hội nghị Sơ kết trong xây dựng nền quốc phòng toàn dân  

Giai đoạn 2009 - 2019 

 

Thực hiện Kế hoạch số 160/KH-UBND ngày 14/6/2019 của UBND huyện 

về tổ chức Hội nghị Sơ kết trong xây dựng nền quốc phòng toàn dân giai đoạn 

2009 – 2019, Ủy ban nhân dân huyện Đình Lập tổ chức Hội nghị Sơ kết trong 

xây dựng nền quốc phòng toàn dân giai đoạn 2009-2019, cụ thể như sau:  

1. Thành phần 

- Đại biểu Thủ trưởng Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh; 

- Thường trực Huyện ủy;                                          (có giấy mời riêng) 

- Thường trực HĐND huyện; 

- Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam huyện; 

- Chủ tịch, các Phó Chủ tịch UBND huyện; 

- Lãnh đạo Ban Dân quân tự vệ, Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh; (có giấy mời riêng); 

- Lãnh đạo các phòng, ban, ngành, đoàn thể của huyện; 

- Bí thư, Chủ tịch, Chỉ huy trưởng quân sự các xã, thị trấn; 

- Đại diện Chỉ huy Đồn biên phòng Chi Lăng, Đồn Biên phòng Bắc Xa, 

Nông - Lâm trường 461, Trạm Ra đa 31, Đại đội 3 bảo vệ Trường bắn TB1; 

- Chỉ huy trưởng, Chính trị viên Ban Chỉ huy quân sự cơ quan, cán bộ phụ 

trách đơn vị tự vệ; 

- Các tập thể, cá nhân được khen thưởng. 

2. Thời gian: Từ 14 giờ 00, ngày 15 tháng 8 năm 2019. 

3. Địa điểm: Tại Hội trường lớn Ủy ban nhân dân huyện Đình Lập (Khu 

1, thị trấn Đình Lập, huyện Đình Lập). 

4. Phân công chuẩn bị: 

- Ban Chỉ huy quân sự huyện chủ trì phối hợp với Văn phòng HĐND và 

UBND huyện chuẩn bị báo cáo trình Chủ tịch UBND huyện; chuẩn bị đầy đủ mọi 

điều kiện bảo đảm Hội nghị theo kế hoạch; 

- Văn phòng HĐND và UBND huyện phối hợp với Ban Chỉ huy quân sự 

huyện đón tiếp đại biểu, cử nhân viên phục vụ Hội nghị; 



- Phòng Nội vụ chủ trì phối hợp với Ban Chỉ huy quân sự huyện thực hiện tốt 

công tác khen thưởng. 

Lưu ý: Đại biểu Ban Chỉ huy quân sự các xã, thị trấn, Ban Chỉ huy quân sự 

cơ quan và đơn vị tự vệ, các cá nhân được khen thưởng (nếu là dân quân tự vệ) 

mặc trang phục dân quân tự vệ theo đúng quy định. 

UBND huyện trân trọng kính mời! 
 

                                                           

  

Nơi nhận: 
- Như thành phần; 

- Lưu: VT. 

TL. CHỦ TỊCH 

KT. CHÁNH VĂN PHÒNG 

PHÓ CHÁNH VĂN PHÒNG 
 

 

 

 

 

Trần Huy Hoàn 

                   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ỦY BAN NHÂN DÂN 

HUYỆN ĐÌNH LẬP 

  

Số:         /GM-UBND 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

   

              Đình Lập, ngày       tháng 8 năm 2019 

  
GIẤY MỜI 

Dự Hội nghị Sơ kết trong xây dựng nền quốc phòng toàn dân  

Giai đoạn 2009 - 2019 

 

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

            ……………………………………………………………. 
 

Thực hiện Kế hoạch số 160/KH-UBND ngày 14/6/2019 của Ủy ban nhân 

dân huyện Đình Lập, về việc tổ chức Hội nghị Sơ kết trong xây dựng nền quốc 

phòng toàn dân giai đoạn 2009 – 2019, Ủy ban nhân dân huyện Đình Lập tổ chức 

Hội nghị Sơ kết trong xây dựng nền quốc phòng toàn dân giai đoạn 2009-2019 cụ 

thể như sau: 

Thời gian: Từ 14 giờ 00, ngày 15 tháng 8 năm 2019. 

Địa điểm: Tại Hội trường lớn Ủy ban nhân dân huyện Đình Lập (Khu 1, 

thị trấn Đình Lập, huyện Đình Lập).   

Ủy ban nhân dân huyện trân trọng kính mời đồng chí lãnh đạo tham dự và 

chỉ đạo Hội nghị. 

                                    

  Nơi nhận: 
- Như Kinh gửi; 

- Lưu: VT. 

KT. CHỦ TỊCH   

PHÓ CHỦ TỊCH   

 

 

 

 

 

 

Vi Văn Đông  
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