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GIẤY MỜI 

Dự Hội nghị Tổng kết công tác quân sự, quốc phòng địa phương, công tác 

giáo dục quốc phòng và an ninh năm 2019, triển khai nhiệm vụ năm 2020 

 

Thực hiện Kế hoạch số 289/KH-UBND ngày 12/12/2019 của UBND huyện 

Tổ chức Hội nghị tổng kết công tác quân sự, quốc phòng địa phương, công tác giáo 

dục quốc phòng và an ninh năm 2019, triển khai nhiệm vụ năm 2020. Uỷ ban nhân 

dân huyện Cao Lộc trân trọng kính mời các thành phần tham dự Hội nghị như sau: 

1. Thành phần gồm: 

 a) Đại biểu cấp tỉnh: (Có giấy mời riêng) 

- Thủ trưởng Bộ CHQS tỉnh Lạng Sơn; 

 - Lãnh đạo các Phòng (Tham mưu, Chính trị, Hậu cần, Kỹ thuật)/Bộ CHQS 

tỉnh; 

b) Đại biểu cấp huyện: 

- Thường trực Huyện uỷ (Có giấy mời riêng);  

- Thường trực HĐND huyện (Có giấy mời riêng);  

- Lãnh đạo UBND huyện; 

- Thành viên HĐNVQS huyện; Hội đồng GDQP&AN huyện;  

- Lãnh đạo các phòng, ban, ngành; các ban Đảng, đoàn thể huyện;  

 - Các đồng chí Chỉ huy Ban CHQS huyện; các đồng chí cán bộ đầu ngành 

thuộc Ban CHQS huyện; Trung đội trưởng DQCĐ/huyện;  

 - Lãnh đạo Công an huyện;  

 - Đại biểu Nông Lâm trường 196/Đoàn 338; Trạm ra đa 16 và 04 Đồn Biên 

phòng (Bảo Lâm, Thanh Lòa, Ba Sơn và CKQT Hữu Nghị); 

- Chỉ huy trưởng và Chính trị viên 05 Ban CHQS cơ quan, tổ chức;  

- Lãnh đạo cơ quan và chỉ huy 08 đơn vị tự vệ. 

- Phóng viên Trung tâm Văn hóa, Thể thao và Truyền thông huyện. 



c) Đại biểu cấp xã: Chủ tịch UBND, Chính trị viên (Bí thư Đảng uỷ), Chỉ 

huy trưởng Ban CHQS 23 xã, thị trấn trên địa bàn huyện.  

2. Thời gian: Từ 07 giờ 30 đến 11 giờ 30, ngày 14 tháng 01 năm 2020. 

 3. Địa điểm: Tại Hội trường UBND huyện. 

 Kính mời các đại biểu đến dự Hội nghị đúng thời gian, địa điểm./. 

 

 TL. CHỦ TỊCH 
Nơi nhận: 
- Như trên; 

- CT, PCT UBND  

- Lưu: VT. 
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