
UBND TỈNH LẠNG SƠN 
VĂN PHÒNG 

 

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

 
Số: 3588 /VP-NC Lạng Sơn, ngày  29 tháng 8 năm 2019 

V/v tăng cường phối hợp thực hiện 
kết hợp quốc phòng với kinh tế - xã 

hội và kinh tế - xã hội với quốc 
phòng trên địa bàn tỉnh 

 

 
           Kính gửi: Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh. 

 
Thực hiện Công văn số 1840/BTL-BTM ngày 19/8/2019 của Bộ Tư lệnh 

Quân khu 1 về việc tăng cường phối hợp thực hiện kết hợp quốc phòng với kinh 
tế - xã hội và kinh tế - xã hội với quốc phòng trên địa bàn tỉnh, 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 Công an tỉnh, Bộ 
Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh, Sở Kế hoạch và Đầu tư, Sở Tài nguyên và 
Môi trường, các cơ quan liên quan, tham mưu xây dựng văn bản chỉ đạo của 
UBND tỉnh theo yêu cầu của Bộ Tư lệnh Quân khu 1 tại Công văn trên. Hoàn 
thành, trình UBND tỉnh trước ngày 15/9/2019. 

(Công văn số 1840/BTL-BTM gửi kèm qua eOffice và đăng trên Thông tin 
điện tử Văn phòng UBND tỉnh). 

Văn phòng UBND tỉnh thông báo ý kiến đồng chí Chủ tịch UBND tỉnh để 
Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh và các cơ quan liên quan biết, thực hiện./. 

Nơi nhận:  
- Như trên;  
- Chủ tịch, Phó Chủ tịch UBND tỉnh;  
- Các sở, ngành: CA tỉnh, BCH BĐ BP tỉnh,  
  Sở KH&ĐT, Sở TN&MT; 
- C, PCVP UBND tỉnh, 
  các phòng: NC, KTN, TH; 
- Lưu: VT, NC(PVD). 

CHÁNH VĂN PHÒNG 

 
 

 
 
 

Phùng Quang Hội 
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