
 

 

 

ỦY BAN NHÂN DÂN 

HUYỆN THẠCH HÀ 

 

Số:          /GM-UBND 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
          

  Thạch Hà, ngày       tháng       năm 2023 

GIẤY MỜI 

Họp triển khai công tác chuẩn bị Lễ giao, nhận quân năm 2023 
 

 

 

Ủy ban nhân dân huyện tổ chức hội nghị triển khai công tác chuẩn bị Lễ 

giao, nhận quân năm 2023.  

1. Thời gian: Vào lúc 14h00’ ngày 30/01/2023 (Thứ Hai). 

2. Địa điểm: Hội trường Ban Chỉ huy Quân sự huyện. 

3. Thành phần tham dự, trân trọng kính mời:  

* Ở huyện: 

- Đại diện Thường trực Huyện ủy; 

- Đồng chí Nguyễn Văn Khoa, Phó Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch UBND 

huyện, Chủ tịch Hội đồng Nghĩa vụ quân sự huyện;  

- Các đồng chí thành viên Hội đồng Nghĩa vụ quân sự huyện (theo Quyết 

định số 900/QĐ-UBND ngày 11/10/2022 của Ủy ban nhân dân huyện);  

- Lãnh đạo, Chỉ huy Ban Chỉ huy Quân sự huyện, Công an huyện; 

- Hiệu trưởng Trường THPT Lý Tự Trọng; 

- Phóng viên Trung tâm Văn hóa - Truyền thông. 

  * Ở xã, thị trấn:  

  - Đồng chí Chủ tịch UBND, Chủ tịch Hội đồng Nghĩa vụ quân sự; 

  - Chỉ huy trưởng Quân sự, Trưởng Công an. 

4. Phân công nhiệm vụ: 

 Ban Chỉ huy Quân sự huyện: Chủ trì, phối hợp Công an huyện chuẩn bị 

nội dung, tài liệu và các điều kiện bảo đảm phục vụ hội nghị. 

Đề nghị các đại biểu tham dự đầy đủ, đúng thời gian quy định./.  
 
 

Nơi nhận: 

- Như thành phần mời; 

- Văn phòng HĐND-UBND huyện; 

- Lưu: VT, QS. 

 
 
 
 
 

TL. CHỦ TỊCH 

CHÁNH VĂN PHÒNG  

 
 

 
 

Nguyễn Thị Liên 

 

 

 

 



 

 

CHƯƠNG TRÌNH 

Hội nghị triển khai công tác chuẩn bị Lễ Giao, nhận quân năm 2023  
(Kèm theo Giấy mời số        /GM-UBND ngày     /01/2023 của UBND huyện) 

  

TT Nội dung Thực hiện 

1 

 

Ổn định tổ chức, thông qua chương trình, 

tuyên bố lý do, giới thiệu đại biểu 

 

Đ/c Nguyễn Thị Liên, 

Chánh Văn phòng HĐND-

UBND huyện 

2 

Báo cáo kết quả thực hiện nhiệm vụ công tác 

tuyển chọn và gọi công dân nhập ngũ năm 

2023; thông qua dự thảo chương trình Lễ 

giao, nhận quân năm 2023 

Đ/c Trung tá Nguyễn Văn 

Minh, Phó Chỉ huy trưởng 

- Động viên, Ban Chỉ huy 

Quân sự huyện 

3 
Phân công nhiệm vụ cụ thể cho các cơ quan, 

đơn vị 

Đ/c Trung tá Nguyễn Bá 

Khánh, Ủy viên Ban 

Thường vụ Huyện ủy, Chỉ 

huy trưởng Ban Chỉ huy 

Quân sự huyện 

4 

 

Hội nghị thảo luận 

 

Các đại biểu 

5 

 

Kết luận hội nghị 

 

Đồng chí Nguyễn Văn 

Khoa, Phó Bí thư Huyện 

ủy, Chủ tịch UBND huyện 
 

          ỦY BAN NHÂN DÂN HUYỆN 
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