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ỦY BAN NHÂN DÂN
HUYỆN ĐỨC THỌ

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Số: 2811 /GM - UBND

Đức Thọ, ngày 19 tháng 8 năm 2019

GIẤY MỜI
Ủy ban nhân dân huyện tổ chức Hội nghị sơ kết 10 năm xây dựng nền quốc
phòng toàn dân giai đoạn 2009 - 2019.
I. Thời gian: 01 buổi, bắt đầu từ 14 giờ, ngày 21/8/2019.
II. Địa điểm: Hội trường gác II - UBND huyện.
III. Thành phần, kính mời:
* Ở tỉnh (có giấy mời riêng):
- Đại diện lãnh đạo Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh và các Phòng: Tham mưu,
Chính trị, Ban Tác huấn, phóng viên chuyên mục Quốc phòng toàn dân;
- Đại diện Ban Giám đốc Công an tỉnh.
* Ở huyện:
- Thường trực Huyện uỷ; Thường trực HĐND huyện;
- Chủ tịch, Phó Chủ tịch UBND huyện;
- Các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ Huyện ủy;
- Chỉ huy trưởng, Chính trị viên, các Phó Chỉ huy trưởng Ban CHQS huyện;
Phó Tham mưu trưởng, Chủ nhiệm Hậu cần- Kỹ thuật; sỹ quan, quân nhân chuyên
nghiệp Ban CHQS huyện (Ban Chỉ huy quân sự huyện tin mời);
- Lãnh đạo Công an huyện; đội trưởng, đội phó các đội nghiệp vụ Công an
huyện (Công an huyện tin mời);
- Đại diện lãnh đạo: Các ban, phòng, ngành, đoàn thể huyện;
- Chỉ huy trưởng tự vệ các đơn vị: Bệnh viện đa khoa huyện, Trung tâm Y tế
dự phòng huyện, Chi cục thuế, Kho bạc Nhà nước, Ngân hàng Nông nghiệp & PTNT,
Bảo hiểm xã hội, Điện lực; các trường THPT: Minh Khai, Đức Thọ, Trần Phú, Lê
Hồng Phong.
- Phóng viên Trung tâm Văn hóa - Truyền thông huyện (dự và đưa tin).
* Ở xã, thị trấn (UBND xã, thị trấn tin mời)
Đồng chí Bí thư Đảng uỷ, Chủ tịch UBND, Chỉ huy trưởng Quân sự,
Trưởng Công an xã, thị trấn.
Giao Ban CHQS huyện chủ trì, phối hợp với Công an huyện, Văn phòng
Cấp ủy - Chính quyền huyện chuẩn bị nội dung và các điều kiện phục vụ Hội nghị.
Đề nghị các đại biểu tham dự đầy đủ, đúng thời gian./.
Nơi nhận:
- Như TP mời;
- BCH Quân sự, Công an huyện;
- Văn phòng Cấp ủy - Chính quyền huyện;
- Đ/c Lương- PVP;
- Đ/c Trường, Vân - VP (bố trí);
- Văn bản giấy + thư điện tử;
- Lưu: VT, QS
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