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GIẤY MỜI 

Triển khai hoạt động “Hội trại tòng quân” năm 2023 

 và một số hoạt động sắp tới 

---------- 

Căn cứ vào quy chế làm việc của Ban chấp hành Đoàn huyện Giồng 

Riềng, khóa XII, nhiệm kỳ 2022 – 2027; 

Thực hiện chương trình công tác Đoàn và phong trào Thanh thiếu nhi 

huyện Giồng Riềng năm 2023; 

Để có định hướng thực hiện tốt một số nhiệm vụ công tác Đoàn và phong 

trào Thanh thiêu nhi trong thời gian sắp tới. Ban Thường vụ Huyện đoàn tổ chức 

hội nghị do Đồng chí Phan Thị Ngọc Cẩm chủ trì, cụ thể như sau: 

1. Thành phần kính mời:   

- Đại diện Ban CHQS huyện (trao đổi một số vấn đề xung quanh trại tòng 

quân); 

- Bí thư các cơ sở Đoàn trực thuộc. 

2. Thời gian: Bắt đầu lúc 14 giờ 00 ngày 03/02/2023 (thứ sáu) 

3. Nội dung:  

- Triển khai hoạt động “hội trại tòng quân” năm 2023; 

- Triển khai kế hoạch Tháng Thanh niên năm 2023; 

- Thông qua các kế hoạch phát động thi đua năm 2023; 

- Triển khai một số văn bản có liên quan. 

4. Địa điểm: Hội trường Nhà thiếu nhi huyện. 

Lưu ý: Không giải quyết trường hợp vắng mặt đối với các cơ sở Đoàn 

trực thuộc, trường hợp bất khả kháng ủy quyền lại cho Phó Bí thư dự phải trao 

đổi trực tiếp với chủ trì hội nghị. 

 Nhận được giấy mời này, rất mong các đồng chí sắp xếp thời gian tham 

dự cuộc họp đúng thời gian và địa điểm nêu trên./. 

 
Nơi nhận:   

- Như trên; 

- Lưu.  

 TM. BAN THƯỜNG VỤ  

PHÓ BÍ THƯ 
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