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THÔNG BÁO 
Về việc thay đổi thời gian tổ chức Hội nghị Sơ kết thực hiện Đề án tìm kiếm, 

quy tập hài cốt liệt sĩ và Đề án xác định hài cốt liệt sĩ còn thiếu thông tin 

 
Ngày 26/9/2018, Ban Chỉ đạo thực hiện Đề án tìm kiếm, quy tập hài cốt 

liệt sĩ và Đề án xác định hài cốt liệt sĩ còn thiếu thông tin tỉnh Lạng Sơn (Gọi tắt 
là Ban Chỉ đạo 515 tỉnh) đã ban hành Kế hoạch số 131/KH-BCĐ về việc tổ chức 
Hội nghị sơ kết thực hiện Đề án tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ và Đề án xác 
định hài cốt liệt sĩ còn thiếu thông tin trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn, thời gian tổ 
chức Hội nghị: Bắt đầu từ 07 giờ 30 phút, ngày 30/10/2018. Do có chương trình 
công tác đột xuất, Ban Chỉ đạo 515 tỉnh thông báo thay đổi thời gian tổ chức Hội 
nghị tại Kế hoạch số 131/KH-BCĐ ngày 26/9/2018, như sau: 

- Thời gian: Từ 07 giờ 30 phút, ngày 26/10/2018 (Thứ Sáu). 

- Địa điểm: Tại Trung tâm trực tuyến, Nhà truyền thống, Bộ Chỉ huy 
Quân sự tỉnh Lạng Sơn. 

- Các nội dung khác thực hiện theo Kế hoạch số 131/KH-BCĐ ngày 
26/9/2018 của Ban Chỉ đạo 515 tỉnh. 

Ủy ban nhân dân tỉnh thông báo để các thành phần dự Hội nghị sơ kết thực 
hiện Đề án tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ và Đề án xác định hài cốt liệt sĩ còn 
thiếu thông tin biết, dự Hội nghị. 

Thông báo này thay cho Giấy mời./. 
 

Nơi nhận:                                                        
- Chủ tịch, các Phó Chủ tịch UBND tỉnh; 
- Các thành phần theo khoản 1, mục III, Kế hoạch 
131/KH-BCĐ ngày 26/9/2018; 
- C, PCVP UBND tỉnh, 
  các phòng: KG-VX, TH, TH-CB; 
- Lưu: VT, NC (BMB).  
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