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GIẤY MỜI 

Dự khai mạc, bế mạc Hội thao Trung đội Dân quân cơ động năm 2022 
                                             

 

 

Thực hiện Kế hoạch số 135/KH-UBND, ngày 21/3/2022 của Ủy ban nhân 

dân huyện về Tổ chức Hội thao Trung đội Dân quân cơ động năm 2022. UBND 

huyện kính mời các thành phần dự khai mạc, bế mạc Hội thao Trung đội Dân quân 

cơ động năm 2022, cụ thể như sau: 

1. Thành phần: 

- Đại biểu BCĐ cấp tỉnh Hội thao Trung đội Dân quân cơ động năm 2022;  

lãnh đạo Bộ CHQS tỉnh Lạng Sơn (Có giấy mời riêng); 

- Thường trực Huyện ủy; Thường trực HĐND huyện (Có giấy mời riêng); 

- Lãnh đạo UBND huyện; 

- Thành viên Ban chỉ đạo Hội thao (Theo Quyết định số 1088/QĐ-UBND, 

ngày 25/3/2022 của Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện Cao Lộc và Quyết định số 

1934/QĐ-UBND, ngày 17/6/2022 của Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện Cao Lộc bổ 

sung thành viên Ban Chỉ đạo Hội thao Trung đội Dân quân cơ động năm 2022); 

- Thành viên Ban Tổ chức Hội thao (Theo Quyết định số 432/QĐ-BCĐ, ngày 

25/4/2022 của Ban Chỉ đạo cấp huyện Hội thao Trung đội DQCĐ năm 2022); 

- Thành viên Ban Giám khảo Hội thao (giao BCH Quân sự huyện thông báo) 

- Các xã, thị trấn :  

+ Lễ Khai mạc (10 người/đoàn) gồm: Đại diện lãnh đạo UBND, Chỉ huy 

trưởng BCHQS xã, thị trấn; Trung đội trưởng, Tiểu đội trưởng và đại diện VĐV 

(tham gia thi đấu trong buổi sáng ngày 28/6(Lễ Khai mạc); VĐV nhận giải thưởng 

chiều ngày 30/6(Lễ bế mạc)) của xã, thị trấn. 

+ Lễ Bế mạc, trao giải gồm: Đại diện lãnh đạo UBND, Chỉ huy trưởng 

BCHQS xã, thị trấn; Trung đội trưởng, Tiểu đội trưởng và các  VĐV nhận giải 

thưởng của xã, thị trấn. 

2. Thời gian:  

- Khai mạc: 07 giờ 30 phút, ngày 28 tháng 6 năm 2022. 

- Bế mạc:    14 giờ 00 phút, ngày 30 tháng 6 năm 2022. 

(Đoàn các xã, thị trấn có mặt trước 30 phút để ổn định tổ chức) 

3. Địa điểm: Hội trường Trung tâm văn hoá thể thao và Truyền thông huyện 

Cao Lộc (Khối 4, thị trấn Cao Lộc). 
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Ủy ban nhân dân huyện kính mời các đại biểu tham dự đúng thành phần, 

thời gian và địa điểm trên./. 

 Nơi nhận: 
- Như thành phần mời; 

- Chủ tịch, các PCT UBND huyện; 

- BCH quân sự huyện; 

- CVP; 

- Lưu: VT. 

TL. CHỦ TỊCH 

CHÁNH VĂN PHÒNG 

 
 

 

 

 

 
 

Hứa ANh Tuấn 
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