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GIẤY MỜI  

 

 Thực hiện Kế hoạch số 08/KH-UBND ngày 17/01/2023 của UBND huyện 

về việc tổ chức “Hội trại tòng quân” và “Lễ giao nhận quân” năm 2023. UBND 

huyện mời dự Lễ với thành phần, nội dung, thời gian và địa điểm như sau: 

I. Thành phần 

1. Thành phần tham dự “Hội trại tòng quân” 

* Cấp tỉnh, kính mời: Đại biểu đại diện Bộ CHQS tỉnh - Cơ quan thường trực 

Hội đồng NVQS tỉnh.  

* Cấp huyện, kính mời: 

- Đại diện Thường trực Huyện ủy, HĐND, UBND, UBMTTQVN huyện. 

- Đại diện lãnh đạo các cơ quan, đơn vị, ban, ngành, đoàn thể huyện. 

- Các đồng chí thành viên Hội đồng NVQS huyện và Ban chỉ đạo “Hội trại 

tòng quân” và “Lễ giao nhận quân” năm 2023. 

- Các đơn vị lực lượng vũ trang của Bộ đóng quân trên địa bàn huyện. 

 * Cấp xã mời: Đại diện Cấp ủy, Chính quyền, đoàn thể, thành viên Hội 

đồng NVQS xã (nhờ UBND xã mời giúp). 

 2. Thành phần tham dự “Lễ giao nhận quân” 

* Cấp tỉnh, kính mời: Đại biểu đại diện Bộ CHQS tỉnh - Cơ quan thường trực 

Hội đồng NVQS tỉnh. 

* Cấp huyện, kính mời: 

- Đại diện Thường trực Huyện ủy, HĐND, UBND, UBMTTQVN huyện.  

- Đại diện lãnh đạo các cơ quan, đơn vị, ban, ngành, đoàn thể huyện. 

- Các đồng chí là thành viên Hội đồng NVQS huyện và Ban chỉ đạo “Hội 

trại tòng quân” và “Lễ giao nhận quân” năm 2023. 

 - Các đơn vị lực lượng vũ trang của Bộ đóng quân trên địa bàn huyện.  

 * Cấp xã mời: Đại diện Cấp ủy, Chính quyền, đoàn thể, thành viên hội đồng 

NVQS xã (nhờ UBND xã mời giúp). 

 3. Thành phần Đoàn Chủ tịch “Lễ giao nhận quân”  

 - Đại biểu đại diện Bộ CHQS tỉnh.   

- Bí thư Huyện ủy - Chủ tịch UBND huyện. 

- Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy - Chủ tịch HĐND huyện.  
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 - Phó Bí thư Huyện ủy - Phó Chủ tịch thường trực UBND huyện. 

 - Chỉ huy trưởng Ban CHQS huyện. 

 - Trưởng Công an huyện. 

 - Chính trị viên Ban CHQS huyện. 

 - Chủ tịch UBMTTQVN huyện. 

 - Bí thư Huyện đoàn. 

II. Nội dung: Dự “Hội trại tòng quân” và “Lễ giao nhận quân” năm 2023. 

III. Thời gian  

- 09 giờ 00 phút ngày 07/02/2023: Viếng bia Liệt sĩ. 

- 14 giờ 00 phút ngày 07/02/2023: Khai mạc “Hội trại tòng quân”. 

- 19 giờ 00 phút ngày 07/02/2023: Chương trình giao lưu văn nghệ. 

- 06 giờ 50 phút ngày 08/02/2023: Tổ chức “Lễ giao nhận quân”. 

IV. Địa điểm  

- Tổ chức “Hội trại tòng quân” tại Hội trường Trung tâm Văn hóa - Thông 

tin - Thể thao huyện. 

- Chương trình giao lưu văn nghệ và tổ chức “Lễ giao nhận quân” tại sân 

Trung tâm Văn hóa - Thông tin - Thể thao huyện. 

 Ghi chú: Quy định trang phục của Đoàn Chủ tịch: Đại biểu nam mặc trang 

phục công sở, thắt caravat, nữ mặc áo dài truyền thống, Đại biểu trong LLVT mặc 

Tiểu lễ mùa hè. 

 Để “Hội trại tòng quân” và “Lễ giao nhận quân” năm 2023 đạt kết quả tốt, đề 

nghị các thành phần mời trên về tham dự đúng thời gian và địa điểm quy định./.  

                                                                               
Nơi nhận: 

- Như thành phần mời; 

- Lưu: VT, QS (Thông). 

TL. CHỦ TỊCH 

KT. CHÁNH VĂN PHÒNG 

PHÓ CHÁNH VĂN PHÒNG 

 

 

 

Dương Văn Trí 
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