
UBND TỈNH LẠNG SƠN 
VĂN PHÒNG 

 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 
Số: 2020 /VP-NC 

V/v tạo điều kiện cho đoàn cán bộ, 
giảng viên, học viên Học viện Quốc 
phòng đến học tập, nghiên cứu thực 

tế tại tỉnh  

Lạng Sơn, ngày  06 tháng 6 năm 2018 

 

 
 

           Kính gửi:  
- Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh; 
- Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh. 

 

 

UBND tỉnh nhận được Công văn số 86/HV-HL ngày 29/5/2018 của Học 
viện Quốc phòng về việc liên hệ học tập, nghiên cứu thực tế cho cán bộ, giảng 
viên, học viên Lớp Đào tạo cao cấp ngắn hạn quân sự địa phương khóa 36 trên 
địa bàn tỉnh Lạng Sơn, sau khi xem xét, đồng chí Phạm Ngọc Thưởng, Chủ tịch 
UBND tỉnh có ý kiến như sau:  

Giao Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh chủ trì, phối hợp với Bộ Chỉ huy Bộ đội 
Biên phòng tỉnh và các cơ quan liên quan phối hợp, tạo điều kiện giúp đỡ đoàn 
cán bộ, giảng viên, học viên của Học viện Quốc phòng (gồm 62 đồng chí) đến 
nghiên cứu thực tế tại tỉnh theo đề nghị tại Công văn số 86/HV-HL ngày 
29/5/2018. 

(Công văn số 86/HV-HL được phô tô gửi kèm theo). 

Văn phòng UBND tỉnh thông báo ý kiến của đồng chí Chủ tịch UBND 
tỉnh để Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh, Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh thực hiện./. 

Nơi nhận:  
- Như trên;  
- Thường trực Tỉnh ủy (b/c); 
- Chủ tịch, các Phó Chủ tịch UBND tỉnh;  
- Học viện Quốc phòng; 
- Công an tỉnh; 
- BQL Khu KTCK Đồng Đăng - Lạng Sơn; 
- C, PVP UBND tỉnh, 
  các Phòng: NC, TH, KGVX, TH-CB; 
- Lưu: VT, NC(PVD). 

CHÁNH VĂN PHÒNG 
 

 
 
 
 

Phùng Quang Hội 
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