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Số:  483  /GM-UBND Lạng Sơn, ngày 11 tháng 12 năm 2019 

 
GIẤY MỜI 

Dự Hội nghị tổng kết công tác quân sự, quốc phòng  
địa phương, công tác giáo dục quốc phòng và an ninh năm 2019,  

triển khai nhiệm vụ năm 2020 
 
Thực hiện Kế hoạch số 2873/KH-BTL ngày 03/12/2019 của Bộ Tư lệnh 

Quân khu 1; Kế hoạch số 177/KH-UBND ngày 09/12/2019 của UBND tỉnh 
Lạng Sơn về việc tổ chức Hội nghị tổng kết công tác quân sự, quốc phòng địa 
phương, công tác giáo dục quốc phòng và an ninh năm 2019, triển khai nhiệm 
vụ năm 2020, UBND tỉnh Lạng Sơn trân trọng kính mời đại biểu đến dự Hội 
nghị tổng kết như sau: 

1. Thành phần 

- Lãnh đạo Bộ Tư lệnh và các cơ quan thuộc Bộ Tư lệnh Quân khu 1; 

- Thường trực Tỉnh ủy; 

- Lãnh đạo Hội đồng nhân dân tỉnh; 

- Lãnh đạo Đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh; 

- Lãnh đạo Ủy ban nhân dân tỉnh; 

- Lãnh đạo Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh; 

- Thành viên Hội đồng Giáo dục quốc phòng và an ninh tỉnh; 

- Đại diện lãnh đạo các ban đảng, đoàn thể tỉnh, các sở, ban, ngành; Chỉ 
huy trưởng Ban Chỉ huy Quân sự cơ quan, tổ chức thuộc tỉnh; 

- Đại diện lãnh đạo các doanh nghiệp Trung ương có trụ sở trên địa bàn 
tỉnh (nơi có tổ chức Ban Chỉ huy Quân sự); 

- Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh: Thủ trưởng Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh, Thủ 
trưởng 4 Phòng (Tham mưu, Chính trị, Hậu cần, Kỹ thuật), Thanh tra Quốc 
phòng tỉnh, Cơ quan Điều tra Hình sự, Văn phòng, các Trưởng ban; Trường 
Quân sự tỉnh: Hiệu trưởng, Chính ủy; Trung đoàn Bộ binh 123: Trung đoàn 
trưởng, Chính ủy, Phó Tham mưu trưởng, Chủ nhiệm Chính trị, Chủ nhiệm Hậu 
cần, Chủ nhiệm Kỹ thuật, Tiểu đoàn trưởng và Chính trị viên/Tiểu đoàn 1 (giao 
Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh mời); 

- Đại diện lãnh đạo Huyện ủy/Thành ủy, UBND các huyện, thành phố; 
Chỉ huy trưởng, Chính trị viên, Chủ nhiệm Hậu cần kỹ thuật/Ban Chỉ huy Quân 
sự các huyện, thành phố; đại diện lãnh đạo Công an, Phòng Tài chính - Kế 
hoạch các huyện, thành phố. 
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2. Thời gian, địa điểm 

- Thời gian: bắt đầu từ 07 giờ 30 phút, ngày 16/12/2019 (thứ Hai). 

- Địa điểm: Hội trường Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh, địa chỉ: Số 02 đường 
Nguyễn Thái Học, phường Chi Lăng, thành phố Lạng Sơn, tỉnh Lạng Sơn. 

3. Nội dung 

Tổng kết công tác quân sự, quốc phòng địa phương, công tác giáo dục 
quốc phòng và an ninh năm 2019, triển khai nhiệm vụ năm 2020. 

4. Phân công nhiệm vụ 

Giao Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh chuẩn bị nội dung và các điều kiện cần 
thiết để tổ chức Hội nghị. 

UBND tỉnh trân trọng kính mời đại biểu đến dự Hội nghị./. 
 

Nơi nhận: 
- Như thành phần mời; 
- Chủ tịch, các Phó Chủ tịch UBND tỉnh; 
- Báo LS, Đài PT và TH tỉnh (đưa tin); 
- C, PCVP UBND tỉnh,  
các phòng: NC, TH, KGVX, TT THCB; 
- Lưu: VT, NC (PVD). 

TL. CHỦ TỊCH 
CHÁNH VĂN PHÒNG 

 
 
 
 
 
 

Phạm Hùng Trường 
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