n d bui l có: /c Trn Vn Miên, Thành y viên - Phó Ch tch UBND thành ph; i tá Nguyn Thanh
Hoàng, Phó Bí th Thng trc ng y quân s, Chính y - B ch huy quân s thành ph; /c Nguyn Th Thu Hà,
Thành y viên - Ch tch Hi Liên hip Ph n thành ph; /c Võ Vn Thng, y viên Ban Thng v - Bí th Qun y Hi
Châu, Ch tch HND qun; /c Lê Anh, Phó Bí th Qun y - Ch tch UBND qun, và các ng chí trong Ban
Thng v Qun y, HND, UBND, UBMTTQVN qun, lãnh o các phòng ngành, Hi oàn th và 13 phng thuc
qun cùng i din các n v nhn quân, gia ình, bn bè và thanh niên nhp ng nm 2018.

L giao, nhn quân qun Hi Châu nm 2018
Phát biu ti bui l giao, nhn quân, /c Bùi Vn Dng - Phó Ch tch UBND qun thay mt Qun y, HND,
UBND, UBMTTQVN và Hi ng ngha v quân s qun xin nhit lit biu dng nhng n lc c gng, nhng óng góp
ca các cp, các ngành, các oàn th trong và ngoài quân i ã thc hin tt các nhim v phc v cho công tác
tuyn chn gi công dân nhp ng nm 2018.

/c Lê Anh - Ch tch UBND qun ánh trng m hi giao quân
ng thi, ng chí cng ngh các cp y ng, chính quyn, Mt trn, Hi oàn th ca qun hãy quan tâm chm lo
n chính sách hu phng quân i, nht là các gia ình chính sách, neo n, gia ình có hoàn cnh khó khn và
ngh bà con, gia ình có con em nhp ng thng xuyên ng viên nhc nh con em mình ra sc phn u hc tp,
công tác, vt qua mi khó khn gian kh, hoàn thành xut sc mi nhim v phc v ti ng.

/c Võ Vn Thng - Bí th Qun y tng hoa cho các chin s mi
Trong t giao, nhn quân nm 2018, qun Hi Châu có 199 công dân là nhng thanh niên u tú ca 13
phng vinh d c n v L oàn pháo binh 572/Quân khu 5; B T lnh Vùng 3 Hi Quân; B i biên phòng thành
ph; S 372 quân chng không quân; Trung oàn B binh 971/B ch huy quân s thành ph và Công an
thành ph ón nhn v hun luyn và xây dng n v./.
Vn phòng UBND - HND qun

