
ỦY BAN NHÂN DÂN CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 
HUYỆN XUÂN TRƯỜNG Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

  
Số: 623/UBND-VP 

V/v hoãn tổ chức diễn tập và 

thông qua nội dung diễn tập chiến 

đấu phòng thủ cấp xã năm 2021 

Xuân Trường, ngày 14 tháng 10 năm 2021 

 

 

Kính gửi: 

- Thường trực Huyện uỷ;  
- Lãnh đạo HĐND, UBND huyện; 
- Các đ/c Ủy viên BTV Huyện ủy, Ủy viên BCH Đảng bộ huyện; 
- Các đ/c  thành viên Ban chỉ đạo, Ban tổ chức diễn tập huyện; 
- Thủ trưởng các cơ quan: Viện Kiểm sát nhân dân, Chi cục Thi 

hành án dân sự, Hội Chữ thập đỏ huyện; 
- Đạo diễn vận hành cơ chế, thực binh Ban CHQS, Công an huyện; 
- Đồng chí Bí thư Đảng uỷ, Chủ tịch UBND, Chỉ huy trưởng Ban 

CHQS, Trưởng Công an các xã, thị trấn; 
- Khung diễn tập xã Xuân Thượng. 

Ngày 13/10/2021, UBND huyện đã ban hành Giấy mời số 196/GM-UBND 
về việc dự diễn tập chiến đấu phòng thủ cấp xã năm 2021, thời gian từ 07h00’ 

ngày 15/10/2021 tại Hội trường Đảng ủy - HĐND - UBND xã Xuân Thượng; Ban 

chỉ đạo diễn tập đã ban hành Giấy mời số 42/GM-BCĐ về việc thông qua các nội 

dung trong diễn tập chiến đấu phòng thủ cấp xã năm 2021, thời gian từ 13h30’ 

ngày 14/10/2021 tại Hội trường Đảng ủy - HĐND - UBND xã Xuân Thượng và 

trường THCS xã Xuân Thượng. 

Tuy nhiên, do ảnh hưởng của cơn bão số 8, UBND huyện và Ban chỉ đạo 

hoãn tổ chức diễn tập và thông qua nội dung diễn tập chiến đấu phòng thủ theo nội 

dung, thành phần đã mời. Thời gian tổ chức sẽ được thông báo sau. 

UBND huyện thông báo để các đồng chí có trong thành phần mời dự biết./. 
 

Nơi nhận: 
- Như trên; 
- Lưu: VT. 

TL. CHỦ TỊCH 
CHÁNH VĂN PHÒNG 

 
Đỗ Văn Minh 

 


