
ỦY BAN NHÂN DÂN 

 THÀNH PHỐ LẠNG SƠN 

             

             Số:      /GM- UBND 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

  

          TP. Lạng Sơn, ngày     tháng 11 năm 2022 
 

 

GIẤY MỜI 

Họp Hội đồng Nghĩa vụ quân sự thành phố lần 1 

 

Thực hiện chương trình công tác, Ủy ban nhân dân thành phố tổ chức họp 

Hội đồng Nghĩa vụ quân sự thành phố lần 1, hiệp đồng giao chỉ tiêu khám sức 

khoẻ tuyển chọn, gọi công dân nhập ngũ và thực hiện nghĩa vụ tham gia Công 

an nhân dân năm 2023 như sau: 

1. Thành phần: 

- Thường trực Thành ủy (có GM riêng);  

- Lãnh đạo UBND thành phố Lạng Sơn; 

 - Thành viên Hội đồng NVQS thành phố (theo Quyết định số 2659/QĐ-

UBND ngày 13/10/2022 của Chủ tịch Ủy ban nhân thành phố Lạng Sơn); 

- Cơ quan Thường trực Hội đồng NVQS thành phố; 

- Chủ tịch UBND và Chỉ huy trưởng Ban CHQS quân sự phường, xã.  

2. Thời gian: Từ 14 giờ 00 phút, ngày 23/11/2022 (thứ Tư). 

3. Địa điểm: Phòng họp trực tuyến - UBND thành phố Lạng Sơn. 

   (Số 02 đường Lê Lợi, phường Vĩnh Trại, thành phố Lạng Sơn) 

4. Tổ chức thực hiện: 

- Giao Ban CHQS thành phố chủ trì, báo cáo các tiến độ triển khai thực 

hiện Kế hoạch 314/KH-UBND ngày 10/10/2022 về Tuyển chọn, gọi công dân 

nhập ngũ và thực hiện nghĩa vụ tham gia Công an nhân dân năm 2023 và chuẩn 

bị các tài liệu có liên quan phục vụ cuộc họp. 

- Văn phòng HĐND-UBND thành phố phối hợp với BCHQS thành phố 

chuẩn bị phòng họp và các điều kiện cần thiết khác. 

UBND thành phố trân trọng kính mời./. 

Nơi nhận: 

- Như thành phần mời; 

- Lưu: VT.  

TL. CHỦ TỊCH 

CHÁNH VĂN PHÒNG 

 

 

 

 

 

 

Lăng Thị Trịnh 
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