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GIẤY MỜI 
Dự tiếp thu Nghị quyết Đại hội Đoàn cấp Huyện,  

cấp tỉnh, nhiệm kỳ 2022 - 2027 
---------- 

Căn cứ vào quy chế làm việc của Ban chấp hành Đoàn huyện Giồng 
Riềng, khóa XII, nhiệm kỳ 2022 – 2027; 

Nhằm quán triệt, tuyên truyền sâu rộng các cấp bộ Đoàn, Đoàn viên, 
Thanh niên nắm vững tầm quan trọng và ý nghĩa và những nội dung cơ quan của 
Nghị quyết Đại hội Đoàn huyện Giồng Riềng lần thứ XII, nhiệm kỳ 2022 – 
2027, từ đó xác định rõ trách nhiệm, phát huy tính chủ động, sáng tạo của tuổi 
trẻ trong triển khai thực hiện, góp phần đưa Nghị quyết sớm đi vào cuộc sống. 

Ban Thường vụ Huyện đoàn tổ chức Hội nghị quán triệt Nghị quyết Đại 
hội Đoàn huyện Giồng Riềng lần thứ XII, nhiệm kỳ 2022 – 2027, cụ thể như 
sau: 

1. Thành phần kính mời:  
+ Các đồng chí là Ủy viên Ban Chấp hành Đoàn huyện Giồng Riềng 

khóa XII, nhiệm kỳ 2022 – 2027; Các đồng chí là Bí thư, Phó Bí thư các cơ sở 
Đoàn trực thuộc (không là Ủy viên BCH Huyện đoàn); 

+ Các anh/chị là Ủy viên Ủy ban Hội LHTN Việt Nam huyện; Các 
anh/chỉ là Chủ tịch, Phó Chú tịch Ủy ban Hội các cơ sở Hội trực thuộc (không là 
Ủy viên UBH huyện). 

2. Thời gian và địa điểm: 01 ngày, bắt đầu lúc 08 giờ 00 ngày 
17/3/2023 (thứ sáu) tại Huyện đoàn. 

Nhận được giấy mời mời này, đề nghị các đồng chí đến dự tiếp thu đúng 
thành phần, thời gian và địa điểm nêu trên./. 

 

 
Nơi nhận:   
- Như trên; 
- Lưu.  
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