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GIẤY MỜI 

Họp Hội đồng nghĩa vụ quân sự huyện 

  

Thực hiện Nghị quyết số 25-NQ/HU, ngày 30/9/2021 của Ban Thường vụ 

Huyện ủy về việc lãnh đạo thực hiện công tác tuyển quân năm 2022; Chỉ thị số 

06/CT-UBND ngày 04/10/2021 của Chủ tịch UBND huyện về tuyển chọn và gọi 

công dân nhập ngũ năm 2022; Kế hoạch số 220/KH-UBND ngày 04/10/2021 

của Hội đồng nghĩa vụ quân sự huyện về tuyển chọn và gọi công dân nhập ngũ 

năm 2022. Để thực hiện tốt công tác tuyển chọn và gọi công dân nhập ngũ năm 

2022 đảm bảo chặt chẽ, chất lượng, đạt chỉ tiêu trên giao, Hội đồng nghĩa vụ 

quân sự huyện Hữu Lũng trân trọng mời các thành phần dự họp như sau: 

1. Thành phần: 

- Đồng chí Bùi Quốc Khánh – Chủ tịch UBND huyện - Chủ tịch Hội đồng 

nghĩa vụ quân sự huyện; 

 - Chỉ huy Trưởng Ban Chỉ huy quân sự huyện, Phó Chủ tịch Thường trực 

Hội đồng nghĩa vụ quân sự huyện; 

- Trưởng Công an huyện, Phó Chủ tịch Hội đồng; 

- Thành viên Hội đồng nghĩa vụ quân sự huyện (theo Quyết định số 

3925/QĐ-UBND ngày 15/9/2020 của UBND huyện). 

   2. Thời gian: 08 giờ 00 phút, ngày 01 tháng 12 năm 2021 (thứ Tư). 

 3. Địa điểm: Phòng họp tầng 2, Nhà Văn hóa huyện. 

 4. Tổ chức thực hiện: 

 Ban Chỉ huy quân sự huyện phối hợp với Văn phòng HĐND và UBND 

huyện chuẩn bị tài liệu phục vụ Hội nghị. 

 Lưu ý: Đại biểu dự họp thực hiện các biện pháp phòng, chống dịch 

COVID-19 theo quy định. 

 UBND huyện trân trọng kính mời Hội đồng nghĩa vụ quân sự huyện họp 

đúng thời gian và địa điểm trên./. 

 
 

Nơi nhận: 
- Như thành phần mời; 

- CT, PCT UBND huyện; 

- CVP, PCVP HĐND&UBND huyện; 

- Lưu VT. 

TL. CHỦ TỊCH 

KT. CHÁNH VĂN PHÒNG 

PHÓ CHÁNH VĂN PHÒNG 

 

 

 
 

Nông Thị Huyền Trang 
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