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GIẤY MỜI 

Dự tổng duyệt Lễ Giao nhận quân năm 2023 

 

    Thực hiện Kế hoạch số 30/KH-UBND ngày 20/01/2023 của UBND thành 

phố Lạng Sơn về việc tổ chức Lễ giao nhận quân năm 2023, Ủy ban nhân dân 

thành phố Lạng Sơn mời dự tổng duyệt Lễ giao nhận quân năm 2023 như sau: 

1. Thành phần:  

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

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

- Thành viên Ban Tổ chức Lễ giao nhận quân (theo Quyết định số 106/QĐ-

UBND ngày 19/01/2023 của Ủy ban nhân dân thành phố Lạng Sơn); 

- Chỉ huy trưởng Ban CHQS phường Hoàng Văn Thụ (đơn vị có đại diện 
công dân nhập ngũ phát biểu tại buổi Lễ giao nhận quân); 

- Đại diện Ban giám hiệu trường PTTH chuyên Chu Văn An. 

2. Thời gian: Từ 07 giờ 00 phút, ngày 03/02/2023 (thứ Sáu). 

3. Địa điểm: Tại sân Trung tâm Hội chợ thương mại tỉnh Lạng Sơn (đường 

Tam Thanh, phường Tam Thanh, thành phố Lạng Sơn). 

4. Tổ chức thực hiện: 

- Ban CHQS thành phố: Chuẩn bị đầy đủ cơ sở vật chất, bài phát biểu cho 

Lãnh đạo UBND thành phố, đại diện công dân nhập ngũ. 

- Trung tâm VH-TT thành phố: Chuẩn bị tăng âm, loa đài, nhạc chào cờ... 

các điều kiện cho lễ tổng duyệt.  

- Các đơn vị đảm bảo đủ lực lượng tham gia tổng duyệt theo Kế hoạch số 

30/KH-UBND ngày 20/01/2023 của UBND thành phố Lạng Sơn. 

Trân trọng kính mời đại biểu đến dự đúng thời gian, địa điểm trên./. 

 

Nơi nhận: 
- Như thành phần mời và cơ quan  

được phân công chuẩn bị; 

- CPVP, CVVP; 

- Lưu: VT, QTM. 

 

TL. CHỦ TỊCH 

CHÁNH VĂN PHÒNG 

 
 

 

 

 

                  Lăng Thị Trịnh 
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