Bộ CHQS TỈNH HƯNG YÊN
BAN CHỈ HUY QUÂN s ự
THÀNH PHÓ HƯNG YÊN

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
-------------------------------

Số: Ọ(đò /BCH-TM

TP. Hưng Yên, ngày 19 tháng 11 năm 2018

Kính gửi:
- Văn phòng HĐND - ƯBND thành phố;
- Đài Truyền thanh thành phố Hưng Yên

Ngày 16/11/2018 Ban CHQS thành phố nhận được Ke hoạch của Bộ Tư
lệnh Quân chủng Phòng Không - Không quân về việc khám tuyển tạo nguồn tuyển
sinh đào tạo phi công quân sự, năm học 2019 - 2020 trên địa bàn thành phố.
Đẻ bảo đảm thực hiện tốt công tác khám tuyển phi công (lái mảy bay Quân
sự) trên địa bàn thành phố, Ban CHQS thành phố đề nghị Văn phòng HĐNDUBND thành phố, Đài truyền thanh thành phố, phối hợp tổ chức tuyên truyền trên
loa truyền thanh thành phố, đăng tin, bài trên cổng thông tin điện tử thành phố để
các tổ chức, nhân dân, đặc biệt là đối tượng nằm trong điều kiện khám tuyến được
biết đến khám tuyến (Có phụ lục thông báo kèm theo).
*

Thời gian tổ chức khám: Từ 07h30 - 16h30 ngày 24/11/2018

* Địa điểm: Tại Ban CHQS thành phố Hưng Yên.
(Số 52 - Đường Trưng Trắc - Phường Quang Trung - TP Hưng Yên)
Vậy, kính mong Văn phòng HĐND-UBND thành phố, Đài truyền thanh
thành phố quan tâm, phối hợp để công tác khám tuyển phi công đạt kết quả cao./.
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j^65m, nặng 52 kg trở lên, có sức khoe tốt.
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Tự nguyện học tập trỏ thành sĩ quan lái máy bay của Quân
chủng Phòng không - Không quân
II- THỜI GIAN VÀ ĐỊA ĐIEM k h á m t u y ể n .
Ngày 22ẳ11.2018 Ban CHQS huyện Mỹ Hào.
Ngày 23.11.2018 Ban CHQS huyện Phù Cừ.
Ngày 24.11.2018 Ban CHQS TP Hưng Yên.

Mọi thắc mắc xin liên hệ sđt: 04 66825654 - DĐ: 0988144077
(Trong giờ làm việc)

Cánh bay và bầu trời TỔ quốc
đang chờ đón các đồng chí và các ban!______

