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GIẤY MỜI 

Họp Hội đồng Giáo dục Quốc phòng và An ninh huyện 

 

 Thực hiện Chương trình công tác tháng 7 năm 2021 của UBND huyện 

Tủa Chùa. Hội đồng Giáo dục Quốc phòng và An ninh huyện tổ chức họp thống 

nhất Kế hoạch Bồi dưỡng kiến thức Quốc phòng và An ninh cho cán bộ thuộc 

đối tượng 4 năm 2021 và Kế hoạch Bồi dưỡng kiến thức Quốc phòng và An 

ninh đối tượng 4 năm 2022. 

 1. Thành phần mời 

- Kính mời đồng chí Hoàng Tuyết Ban - Chủ tịch UBND huyện; 

- Thành viên Hội đồng Giáo dục Quốc phòng và An ninh huyện theo 

Quyết định số 852/QĐ-UBND ngày 17/6/2015 của UBND huyện Tủa Chùa (có 

sao gửi kèm theo); 

- Đại diện lãnh đạo và chuyên viên Văn phòng HĐND&UBND huyện. 

2. Thời gian: 1/2 ngày, bắt đầu từ 15 giờ, 00 phút, ngày 12/7/2021. 

3. Địa điểm:  Phòng họp 2A - Trụ sở HĐND&UBND huyện. 

4. Tổ chức thực hiện: Đề nghị Ban chỉ huy Quân sự huyện chuẩn bị tài 

liệu họp, phô tô gửi trực tiếp các đại biểu tại cuộc họp.  

   ngh    i  i   th m    h i ngh  th   hi n nghi m  á   i n pháp ph ng 

 h ng    h  o i  - 1  th o  h   n  áo  ủ     q  n   t .  

 Thừa lệnh Chủ tịch Hội đồng, Văn phòng HĐND&UBND huyện trân 

trọng kính mời các đồng chí tới dự./.  

Nơi nhận: 
- Như TP mời; 

- Lãnh đạo VP; 

- Nhân viên phục vụ VP; 

- Lưu: VT. 

TL. CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG  

CHÁNH VĂN PHÒNG 
           

 

 

 

 

 

Đoàn Xuân Trường 

 

 

 

 

 



 

CHƯƠNG TRÌNH  

Họp Hội đồng Giáo dục Quốc phòng và An ninh huyện 
 

TT Nội dung Người thực hiện 

1.  Công tác tổ chức 
Lãnh đạo VP 

HĐND&UBND huyện 

2.  Quán triệt nội dung, lý do mục đích họp Chủ tịch HĐ 

3.  

Thông qua các nội dung: 

- Báo cáo tóm tắt tổng kết công tác bồi 

dưỡng GDQPA&AN đối tượng 4 năm 2020;  

- Thông qua Dự thảo kế hoạch 

BDKTQP&AN đối tượng 4 năm 2021 và dự 

kiến kế hoạch BDKTQP&AN đối tượng 4 

năm 2022; 

- Dự thảo Quyết định thành lập và Thông 

báo phân công nhiệm vụ Ban Tổ chức các 

lớp BDKTQP&AN đối tượng 4 năm 2021; 

- Dự thảo lịch giảng bài. 

Phó Chủ tịch TT HĐ 

4.  Các thành viên thảo luận Các thành viên HĐ 

5.  

Dự thảo Kiện toàn Hội đồng GDQP&AN 

huyện, Quy chế hoạt động của Hội đồng 

GDQP&AN huyện 

Phó Chủ tịch TT HĐ 

6.  Kết luận Chủ tịch HĐ 
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