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GIẤY MỜI 

 

 

Căn cứ Kế hoạch số 47/KH-UBND ngày 26/4/2019 của Ủy ban nhân dân huyện về 

tổ chức hội nghị triển khai Luật Quốc phòng; 

Nhằm triển khai nội dung của Luật Quốc phòng đến toàn thể cán bộ, công chức, viên 

chức, chiến sĩ lực lượng vũ trang, người lao động và Nhân dân trên địa bàn huyện, góp 

phần nâng cao nhận thức pháp luật và trách nhiệm trong xây dựng nền quốc phòng toàn 

dân; 

Ủy ban nhân dân huyện Dầu Tiếng tổ chức Hội nghị triển khai Luật Quốc phòng với 

thành phần, thời gian và địa điểm như sau: 

I. THÀNH PHẦN MỜI DỰ 

1. Cấp huyện 

- Thường trực HĐND huyện; 

- Đại diện lãnh đạo UBMTTQ Việt Nam huyện;  

- Đại diện lãnh đạo các Ban Xây dựng Đảng Huyện ủy; Văn phòng Huyện ủy; 

- Đại diện lãnh đạo Ban Pháp chế HĐND huyện; 

- Đại diện lãnh đạo các cơ quan, phòng, ban, đoàn thể; các đơn vị sự nghiệp công lập 

thuộc huyện; 

- Đại diện lãnh đạo Công an, Quân sự huyện; 

- Các Ủy viên Hội đồng Phối hợp phổ biến giáo dục pháp luật huyện; Báo cáo viên 

pháp luật huyện (giao Phòng Tư pháp mời); 

2. Cấp xã 

- Đại diện lãnh đạo Đảng ủy; HĐND; UBND; UBMTTQ Việt Nam; các đoàn thể; 

- Trưởng, Phó trưởng Công an;  

- Chỉ huy trưởng, Chỉ huy phó Quân sự; 

- Công chức Tư pháp - Hộ tịch; 

- Công chức Văn phòng - Thống kê. 

II. THỜI GIAN, ĐỊA ĐIỂM 

1. Thời gian: 01 buổi, bắt đầu lúc 08 giờ 00 phút, ngày 07/5/2019 (thứ Ba). 

2. Địa điểm: Hội trường huyện. 

Do tính chất quan trọng của Hội nghị, đề nghị các đồng chí sắp xếp công việc tham 

dự đúng thành phần, thời gian và địa điểm để Hội nghị đạt kết quả tốt./. 
 

Nơi nhận: 
- Như thành phần mời dự; 

- Lưu: VT. 

TL. CHỦ TỊCH 

CHÁNH VĂN PHÒNG 

 

 

 

 

  

 



 

 

                       

 


