
ĐOÀN CÔNG TÁC THỊ TRẤN PHÚ LONG THĂM CHIẾN SĨ MỚI  

TẠI TRUNG ĐOÀN 88 

Sáng ngày 14/5/2022 đồng chí Nguyễn Văn Trung – Chủ tịch UBND thị trấn và đồng 

chí Nguyễn Thanh Danh – Phó Chủ tịch UBND thị trấn đến thăm, tặng quà động viên 

10 chiến sĩ mới của thị trấn Phú Long đang thực hiện nghĩa vụ quân sự năm 2022 tại 

Trung đoàn 88, sư đoàn 302 thuộc huyện Cẩm Mỹ, tỉnh Đồng Nai. 

 

Năm 2022, thị trấn Phú Long giao 19 thanh niên ưu tú cho các đơn vị: Bộ Chỉ huy Quân 

sự tỉnh Bình Thuận, Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên Phòng tỉnh Bình Thuận, Trung đoàn 88-Sư 

đoàn 302, Tiểu đoàn Vệ binh 180, Ban Chỉ huy Quân sự huyện Hàm Thuận Bắc, Công 

an tỉnh Bình Thuận. 

Tại Trung đoàn 88, đoàn công tác thị trấn Phú Long đã nghe chỉ huy đơn vị huấn luyện 

thông báo về tình hình học tập, rèn luyện, sinh hoạt của các tân binh trong gần 3 tháng 

qua. Theo đó, các tân binh đã dần thích nghi với nề nếp, thời gian sinh hoạt, học tập, 



chấp hành nghiêm kỷ luật Quân đội, quy định của đơn vị. Biết quan tâm, giúp đỡ, hỗ trợ 

đồng đội cùng vượt qua khó khăn. 

Trong buổi thăm hỏi, động viên đồng chí Nguyễn Văn Trung khẳng định, môi trường 

quân đội sẽ giúp các chiến sĩ trưởng thành, rèn luyện những phẩm chất tốt đẹp của 

người quân nhân; đồng thời, bày tỏ sự tin tưởng các chiến sĩ mới sẽ tiếp tục nổ lực, phấn 

đấu học tập, rèn luyện, tu dưỡng đạo đức, huấn luyện đạt kết quả tốt nhất xứng đáng với 

sự tin yêu, kỳ vọng của gia đình và quê hương Phú Long anh hùng./.  

 


