
 

 

UBND TỈNH LẠNG SƠN 
VĂN PHÒNG 

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

 
Số: 2728 /VP-KGVX Lạng Sơn, ngày  16 tháng 7 năm 2018 

V/v tổ chức trao tặng Huân 
chương Độc lập cho các gia 

đình liệt sĩ 
 

 

Kính gửi:  
- UBND huyện Chi Lăng; 
- Sở Nội vụ. 

 

 

Sau khi xem xét Tờ trình số 291/TTr-SNV ngày 11/7/2018 của Sở Nội vụ 
về tổ chức trao tặng Huân chương Độc lập hạng Ba cho các gia đình liệt sĩ, đồng 
chí Hồ Tiến Thiệu, Phó Chủ tịch UBND tỉnh có ý kiến như sau: 

1. Đồng ý với đề xuất của Sở Nội vụ tại Tờ trình số 291/TTr-SNV ngày    
11/7/2018 về việc tổ chức trao tặng Huân chương Độc lập hạng Ba cho các gia 
đình liệt sĩ. 

2. Ủy quyền cho UBND huyện Chi Lăng tổ chức Lễ trao tặng Huân 
chương Độc lập hạng Ba cho 06 gia đình liệt sĩ (được Chủ tịch nước khen 
thưởng tại Quyết định số 515/QĐ-CTN ngày 29/3/2018) bảo đảm kịp thời, trang 
trọng, thiết thực, có ý nghĩa tôn vinh, giáo dục truyền thống. Việc tổ chức Lễ 
trao tặng cần được thực hiện nhân dịp kỷ niệm 71 năm Ngày Thương binh Liệt 
sĩ (27/7/1947 - 27/7/2018), hoàn thành trong tháng 7 năm 2018. 

3. Sở Nội vụ có trách nhiệm chuẩn bị hiện vật khen thưởng, bàn giao cho 
UBND huyện Chi Lăng, hướng dẫn các nội dung có liên quan đến công tác tổ 
chức Lễ trao tặng Huân chương Độc lập theo đúng quy định hiện hành. 

Văn phòng UBND tỉnh thông báo ý kiến của đồng chí Phó Chủ tịch 
UBND tỉnh để UBND huyện Chi Lăng và Sở Nội vụ thực hiện./. 

 

Nơi nhận:  
- Như trên; 
- Chủ tịch, các Phó Chủ tịch UBND tỉnh; 
- Sở LĐTB&XH; 
- C, PCVP UBND tỉnh, 
  các Phòng: KG-VX, TH, TT TH-CB; 
- Lưu: VT, KG-VX (NTB).     

KT. CHÁNH VĂN PHÒNG 
PHÓ CHÁNH VĂN PHÒNG 

 
 
 
 
 

Phạm Hùng Trường 
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