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GIẤY MỜI 
Họp Ban Tuyển sinh quân sự tỉnh Lạng Sơn 

  

Căn cứ Hướng dẫn số 650/HD-BTSQS ngày 29/3/2019 của Ban Tuyển sinh 
quân sự Quân khu 1 về việc đăng ký sơ tuyển đại học, cao đẳng chính quy và tuyển 
sinh đào tạo liên thông, cử tuyển đại học ngành Quân sự cơ sở năm 2019, Ban 
Tuyển sinh quân sự tỉnh tổ chức họp, với nội dung cụ thể như sau: 

 1. Thành phần: 
- Đồng chí Dương Xuân Huyên, Phó Chủ tịch UBND tỉnh, Trưởng ban; 
- Đại diện lãnh đạo Sở Tài chính; 

           - Các thành viên và Thư ký Ban Tuyển sinh quân sự tỉnh (Quyết định số 1295/QĐ-
UBND ngày 14/7/2017 của Chủ tịch UBND tỉnh). 
 2. Nội dung:  

- Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh báo cáo kết quả thẩm định hồ sơ, chất lượng 
chính trị của từng đối tượng dự tuyển. 

- Ban Tuyển sinh quân sự thảo luận và thông qua chất lượng hồ sơ tuyển sinh 
chuyên ngành quân sự cơ sở cho các đối tượng trên địa bàn tỉnh năm 2019, thống 
nhất danh sách trình Chủ tịch UBND tỉnh xem xét, Quyết định phê duyệt danh 
sách các thí sinh có đủ điều kiện tham gia dự tuyển, xét cử tuyển và cử đi đào tạo 
theo kế hoạch của Bộ Quốc phòng. 

3. Thời gian, địa điểm: 01 buổi, bắt đầu từ 08 giờ 00 phút, ngày 
25/4/2019 (thứ Năm) tại phòng họp trực tuyến, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh (số 02, 
đường Nguyễn Thái Học, phường Chi Lăng, thành phố Lạng Sơn). 

4. Phân công nhiệm vụ: 
- Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh (Cơ quan thường trực Ban Tuyển sinh): Chuẩn bị 

hội trường, nội dung, chương trình, tài liệu liên quan; báo cáo kết quả tuyển chọn thí 
sinh, danh sách thí sinh tham gia thi tuyển, xét tuyển đào tạo cán bộ Ban chỉ huy 
quân sự cấp xã trình độ đại học, cao đẳng chuyên ngành quân sự cơ sở năm 2019. 

- Các thành viên Ban Tuyển sinh theo chức năng, nhiệm vụ chuẩn bị ý kiến 
tham gia phát biểu tại cuộc họp. 

Trân trọng kính mời các đồng chí tham dự./.  

Nơi nhận:  
- Như thành phần mời; 
- Chủ tịch, các Phó Chủ tịch UBND tỉnh;  
- Bộ CHQS tỉnh; 
- Đài PTTH tỉnh (đưa tin); 
- C, PCVP UBND tỉnh,  
  các phòng: NC, TH, KGVX, TH-CB; 
- Lưu: VT, NC (PVD). 

TL. CHỦ TỊCH 
CHÁNH VĂN PHÒNG 
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