ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH LẠNG SƠN

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Số: 404/GM-UBND

Lạng Sơn, ngày 17 tháng 12 năm 2018

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

GIẤY MỜI
Dự Hội nghị trực tuyến toàn quốc 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
Thực hiện Kế hoạch số 13215/KH-BCĐ ngày 26/11/2018 của Ban Chỉ
đạo Quốc gia về tìm kiếm, quy tập, xác định danh tính hài cốt liệt sĩ, UBND tỉnh
trân trọng mời dự Hội nghị trực tuyến với nội dung cụ thể như sau:
1. Thành phần:
- Đồng chí Hồ Tiến Thiệu, Phó Chủ tịch UBND tỉnh - Trưởng Ban Chỉ
đạo 515 tỉnh;
- Các Phó Trưởng ban và các thành viên Ban Chỉ đạo 515 tỉnh (theo
Quyết định số 1623/QĐ-UBND ngày 22/8/2018 của Chủ tịch UBND tỉnh);
- Đại diện thủ trưởng Đoàn Kinh tế quốc phòng 338;
- Lãnh đạo Phòng Người có công (Sở Lao động-Thương binh và Xã hội);
- Thủ trưởng các phòng, ban thuộc Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh (do Bộ Chỉ
huy Quân sự tỉnh mời giúp);
- Đại diện lãnh đạo UBND các huyện, thành phố; Ban Chỉ đạo 24, Chính
trị viên Ban Chỉ huy Quân sự các huyện, thành phố Lạng Sơn.
2. Thời gian: 01 buổi, bắt đầu từ 08 giờ 15 phút, ngày 21/12/2018.
3. Địa điểm: Tại Hội trường Trung tâm trực tuyến, Nhà Truyền thống, Bộ
Chỉ huy Quân sự tỉnh.
4. Tổ chức thực hiện: Giao Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh chủ trì, phối hợp
với các cơ quan liên quan chuẩn bị các điều kiện cần thiết phục vụ Hội nghị; liên
hệ với Ban tổ chức Hội nghị để lấy tài liệu, in ấn và gửi các đại biểu dự Hội
nghị; chuẩn bị bài phát biểu tham luận tại Hội nghị.
Trân trọng kính mời các đồng chí tham dự Hội nghị./.
Nơi nhận:
- Như thành phần mời;
- Chủ tịch, các Phó Chủ tịch UBND tỉnh;
- Bộ CHQS tỉnh;
- Sở Thông tin và truyền thông;
- Báo LS, Đài PTTH tỉnh (đưa tin);
- C, PVP UBND tỉnh,
Các phòng: NC, TH, TT TH-CB;
- Lưu: VT, NC (BMB).
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