
UỶ BAN NHÂN DÂN 

HUYỆN NGHI XUÂN 

Số:          /GM-UBND 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

Nghi Xuân, ngày  24  tháng 11 năm 2021 

 

GIẤY MỜI  

Hội nghị triển khai nhiệm vụ công tác tuyển chọn,  

gọi công dân nhập ngũ năm 2022 

  

Thực hiện chương trình công tác năm 2021, Uỷ ban nhân dân huyện Nghi 

Xuân tổ chức Hội nghị triển khai nhiệm vụ công tác tuyển chọn, gọi công dân 

nhập ngũ năm 2022.  

Thành phần 

- Ở huyện, kính mời: 

+ Đại diện: Thường trực Huyện uỷ, Thường trực HĐND huyện; 

+ Đồng chí Lê Anh Dũng, Chủ tịch UBND huyện, Chủ tịch Hội đồng Nghĩa 

vụ Quân sự huyện;   

+ Các thành viên Hội đồng Nghĩa vụ quân sự huyện (theo Quyết định số  

4624/QĐ-UBND, ngày 16 tháng 11 năm 2021 của UBND huyện); 

+ Trung tâm Văn hóa - Truyền thông huyện (mời đưa tin). 

- Ở các xã, thị trấn, kính mời: 

Chủ tịch UBND, Chỉ huy trưởng Quân sự, Trưởng Công an. 

Thời gian: 01 buổi, bắt đầu từ 08h00, ngày 29 tháng 11 năm 2021. 

Địa điểm: Tại Hội trường Ban CHQS huyện Nghi Xuân. 

Giao Ban Chỉ huy Quân sự huyện chủ trì, phối hợp Công an huyện, VP 

HĐND&UBND huyện chuẩn bị đầy đủ nội dung, điều kiện phục vụ hội nghị. 

Đề nghị các đại biểu tham dự đầy đủ, đúng thành phần, thời gian và địa 

điểm quy định; thực hiện nghiêm yêu cầu 5K của Bộ Y tế và các biện pháp phòng, 

chống dịch bệnh Covid-19 theo quy định./. 
 

Nơi nhận: 
- Như thành phần mời; 

- Chủ tịch, các PCT UBND huyện; 

- Văn phòng HĐND-UBND huyện; 

- Lưu: VT, QS. 

 

TL. CHỦ TỊCH 

CHÁNH VĂN PHÒNG 
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