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Số:  04/ VHTT-TDTT Hướng Hoá, ngày  01 tháng 02 năm 2023 

V/v tuyên truyền Lễ giao nhận quân 
huyện Hướng Hóa năm 2023 

 

 

   Kính  gửi:  Uỷ ban nhân dân các xã, thị trấn. 

Thực hiện Kế hoạch số 690/KH-HĐNVQS ngày 21/12/2022 của Hội đồng 

nghĩa vụ Quân sự huyện về tổ chức Lễ giao nhận quân năm 2023; Kế hoạch số 
1055/KH-BTC ngày 23/12/2022 của Ban tổ chức Lễ giao nhận quân về phân 

công nhiệm vụ thành viên Ban tổ chức Lễ giao nhận quân năm 2023; Để góp 
phần cổ vũ, động viên thanh niên hăng hái lên đường nhập ngũ, hoàn thành chỉ 

tiêu giao nhận quân năm 2023, Trung tâm Văn hóa thông tin - Thể dục thể thao 
huyện hướng dẫn các xã, thị trấn tuyên truyền Lễ giao nhận quân như sau: 

1. Tổ chức tuyên truyền, cổ động trực quan, trang trí trên địa bàn gồm treo 
cờ Đảng, cờ Tổ quốc, băng rôn, khẩu hiệu, trang trí cờ phướn tại các khu vực 

trung tâm, các tuyến đường chính của địa phương, treo cờ trên giá cột điện 
đường chiếu sáng tại Quốc lộ 9, trang trí cổ động trực quan tại trụ sở cơ quan, 
đơn vị, tổ chức tuyên truyền trên hệ thống Đài truyền thanh cơ sở, nhằm cổ vũ 

tinh thần hăng hái của thanh niên thực hiện tốt nghĩa vụ của mình đối với sự 
nghiệp bảo vệ Tổ quốc. 

- Đề nghị UBND thị trấn Khe Sanh tổ chức vận động Nhân dân treo cờ 
Đảng, cờ Tổ quốc dọc Quốc lộ 9 và đường Hùng Vương thị trấn Khe Sanh trong 

thời gian diễn ra Lễ giao nhận quân năm 2023. 
- Thời gian tuyên truyền: từ ngày 03/02/2023 đến ngày 08/02/2023. 

2. Khẩu hiệu tuyên truyền: 
- Thực hiện nghĩa vụ quân sự là trách nhiệm vẻ vang của công dân. 

- Bảo vệ Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa là quyền và nghĩa vụ thiêng 
liêng của mọi công dân. 

- Thanh niên huyện Hướng Hóa phát huy truyền thống anh hùng, hăng hái 
lên đường bảo vệ Tổ quốc. 

- Phát huy truyền thống quê hương, tuổi trẻ huyện Hướng Hóa hăng hái lên 
đường bảo vệ Tổ quốc… 

Trung tâm Văn hóa thông tin - Thể dục thể thao huyện kính đề nghị 

UBND các xã, thị trấn trên địa bàn huyện phối hợp tổ chức triển khai thực 

hiện./. 

Nơi nhận: KT.GIÁM ĐỐC  
- Như trên; 
- Ban CHQS huyện; 

PHÓ GIÁM ĐỐC  

- Lưu: VT.  
  

  
   
 Lê Quốc Hải  
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