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VLvbAn dan that hôi thi, 1dm tra
ijong không nãrn 2021
Kinh gCri:
- Cãc S& ngành, doàn the Tinh;
- Các ca quan, dan Vt;
- Ban Chi huy Quân sr huyn, thành phô.

Ohuyn

Can cr tinh hinh dich Covid- 19, HO Chi huy Quân sir Tinh thông báo bàn
dan tht hi thi, kiCm tra phdng không nàm 2021 thông nhât thvc hiên nhu sau:
1. Tip ti4c trin khai thirc hin các K hoach, Quy ch, Quy trinh bn dan
that hOi thi, kiCm tra phOng không näm 2021 cho các dôi tucxng: Các khãu di
Sung may phOng không 12,7mm kiCrn nhiëm thuOc huyn, thành phô; các trung
di Sung may phông không 12,7mm thuc Trung doân 320; khâu di Sung may
phOng lchông 12,7mm kiëm nhiém thuc B Chi huy HO dOi Biën phông Tinh.
Thai gian chung: Tü ngáy 16 den 19 thãng 11 nAm 2021. Ban TO chüc
bàn dan that diêu chinh 1mb diCu hành chi tiêt, thông báo các ca quan, dun vj;
Ban Chi buy Quân su huyên, thành phô näm, thc hiên.
2. Diu chinh, thay d6i mOt s6 nOi dung sau
a) 1'am dung bÀn dan that kim tra d6i v&i các TO bÀn mi,ic tiêu bay thAp
bang sang bO binh thuOc SO, ngành, doàn the Tinh và xà, phtthng, thj trân.
b)f)iu chinh báo dam sung 12,7mm: Sü dung 04 khâu cüa Trung doàn
320, 04 khâu tai kho Phông Icy' thuât; IchOng sü dung sung cUa Ban Chi huy
Quân sr huyn, thành phô.
c) I-Is trg HO Chi huy HO dôi BiCn phOng Tinh chinh sang vã tO chIrc trn
dja bàn (BiCn phOng phân cong can bO tham gia); Ban Chi huy Quân sij huyn
Lai Vung thay the dông chI Trg 1' Binh chung da nghi chä huu.
d) Hành quân riêng lC tüng huyén, thành ph6; không Ichai mac, be mac tp
trung; khOng bàn tap trung, tO chüc bàn mOi kIp 2 dan vj, Ian higt theo phuung
pháp cuOn chiêu; test am tInh Covid-19 cho tat cã lçrc lugng tham gia.
DC nghj các Sà, ngành, doàn the Tinh và co quan, dun vj nAm, phOi h9p
thuc hiên./14p_—
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