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GIẤY MỜI 

Dự Hội nghị chuẩn bị tổ chức bồi dưỡng kiến thức giáo dục quốc phòng 

và an ninh đối tượng 4 năm 2022 và giao chỉ tiêu bồi dưỡng năm 2023 

 

Căn cứ Quyết định số 2006/QĐ-UBND ngày 02/11/2021 của UBND 

huyện Tủa Chùa về việc ban hành kế hoạch bồi dưỡng kiến thức quốc phòng và 

an ninh đối tượng 4 trong cơ quan, tổ chức Nhà nước, tổ chức chính trị, tổ chức 

chính trị- xã hội năm 2022, Hội đồng GDQP&AN huyện kính mời các đồng chí 

dự họp với các nội dung cụ thể như sau:  

1. Thời gian: ½ ngày;  Từ 14 giờ 00 phút, ngày 15/6/2022 (thứ Tư) 

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

3. Nội dung: Họp thống nhất tổ chức bồi dưỡng kiến thức QPAN đối 

tượng 4, dự kiến kế hoạch thực hiện năm 2023 tại trên địa bàn huyện và địa bàn 

các xã, thị trấn. 

3. Thành phần mời  

- Kính mời đồng chí Vừ A Hùng - Chủ tịch Hội đồng GDQP&AN huyện 

– Chủ tọa cuộc họp; 

- Các thành viên Hội đồng GDQP&AN theo Quyết định số 1739/QĐ-

UBND ngày 17/9/2021 của UBND huyện Về việc thành lập Hội đồng Giáo dục 

quốc phòng và an ninh huyện Tủa Chùa (có Quyết định thành lập đính kèm); 

- Chủ tịch UBND kiêm Chủ tịch Hội đồng GDQP&AN các xã Mường 

Báng, Trung Thu, Sính Phình, thị trấn Tủa Chùa; 

- Chỉ huy trưởng (hoặc Phó Chỉ huy trưởng) Ban CHQS các xã Mường 

Báng, Trung Thu, Sính Phình, thị trấn Tủa Chùa; 

 4. Phân công nhiệm vụ  

- Giao Ban chỉ huy Quân sự huyện Chủ trì phối hợp với các đơn vị liên 

quan và Hội đồng GDQP&AN các xã, thị trấn chuẩn bị nội dung, tài liệu họp để 

phát cho các đại biểu tham dự. 

- Giao Văn phòng HĐND&UBND huyện chuẩn bị hội trường, các trang 

thiết bị cần thiết để phục vụ cuộc họp. 

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

huyện kính mời các đồng chí đến dự họp theo thời gian và địa điểm trên./.  

Nơi nhận:  
- Như thành phần; 

- Lưu: VT, QS. 

TL. CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG 

CHÁNH VĂN PHÒNG 

 

 

 
Đoàn Xuân Trường 
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