ỦY BAN NHÂN DÂN
HUYỆN VĨNH TƯỜNG

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Số: 266 /MH-UBND

Vĩnh Tường, ngày 02 tháng 12 năm 2021

V/v mời dự hội nghị tổng kết công tác
Quân sự, Quốc phòng năm 2021

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Kính gửi: ........................................................................................
.......................................................................................
Thực hiện chương trình, kế hoạch công tác, UBND huyện Vĩnh Tường tổ
chức hội nghị Tổng kết công tác Quân sự, Quốc năm 2021, triển khai nhiệm vụ
công tác Quân sự Quốc phòng năm 2022, cụ thể như sau:
1. Thành phần mời dự:
* Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh:
- Lãnh đạo Bộ CHQS tỉnh;
- Lãnh đạo các Phòng; Ban, cơ quan thuộc Bộ CHQS tỉnh.
* Huyện Vĩnh Tường:
- Mời Thường trực Huyện ủy, Thường trực HĐND huyện;
- Lãnh đạo UBND huyện, UBMTTQ huyện;
- Văn phòng Huyện ủy.
2. Đại biểu triệu tập:
- Ban CHQS huyện;
- Các phòng, ban, nghành thuộc UBND huyện;
- Chủ tịch, CHT các xã, thị trấn, chỉ huy trưởng (phụ trách) đơn vị tự vệ.
3. Thời gian: 1/2 ngày, bắt đầu từ 14 giờ 00 phút, ngày 09/12/2021.
4. Địa điểm: Nhà văn hóa 19/5 huyện Vĩnh Tường.
5. Giao nhiệm vụ:
- Ban Chỉ huy Quân sự huyện: Phối hợp với các cơ quan, đơn vị liên quan
chuẩn bị các điều kiện cơ sở vật chất phục vụ hội nghị.
- Trung tâm Văn hóa - TT - TT huyện: Dự đưa tin.
UBND huyện trân trọng mời các đại biểu đến dự hội nghị đầy đủ, đúng
thời gian, thành phần và địa điểm nêu trên./.
Nơi nhận:
- Như thành phần;
- Chủ tịch, các PCT UBND huyện;
- CVP, CVTH;
- Lưu: VT, QS; C90.
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