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GIẤY MỜI 

Dự Hội nghị Tập huấn Luật Dân quân tự vệ, Luật lực lượng Dự bị động viên  

  

Thực hiện Kế hoạch số 322/KH-UBND ngày 19/11/2020 của UBND huyện 

về việc tổ chức tập huấn Luật Dân quân tự vệ, Luật Dự bị động viên. Ủy ban nhân 

dân huyện Cao Lộc tổ chức Hội nghị tập huấn Luật dân quân tự vệ và Luật Lực 

lượng dự bị động viên, cụ thể như sau: 

1. Thành phần 

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 Lạng Sơn. 

b) Đại biểu cấp huyện 

- Thường trực Huyện ủy; 

- Thường trực HĐND huyện;  

- Lãnh đạo UBND 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; 

- Đại biểu Công an huyện; 

- 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; 

c) Đại biểu cấp xã: 

- Chủ tịch UBND, Chính trị viên (Bí thư Đảng ủy), Chỉ huy trưởng Ban 

CHQS 22 xã, thị trấn trên địa bàn huyện (Đề nghị UBND xã, thị trấn mời) 

 2. Thời gian: Từ 07 giờ 30 đến 16 giờ 30, ngày 15 tháng 12 năm 2020. 

 3. Địa điểm: Tại Hội trường Ủy ban nhân dân huyện Cao Lộc. 

UBND huyện trân trọng kính mời các đồng chí lãnh đạo, các đại biểu đến dự 

Hội nghị đúng thời gian, địa điểm trên./. 
 

Nơi nhận:                                                                                               
- Như thành phần mời;         

- CT, các PCT UBND huyện;    

- CPVP; 

- Lưu: VT. 

 

KT. CHỦ TỊCH 

PHÓ CHỦ TỊCH 

 
 

 
 

Hoàng Quy 
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