
UBND TỈNH LẠNG SƠN 

VĂN PHÒNG 
 

 CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
 

Số:          /VP-THNC  Lạng Sơn, ngày     tháng 10 năm 2020 

V/v tổ chức Hội nghị tổng kết 5 

năm thực hiện Đề án 81/ĐA-UBND 
 

 

 

 

Kính gửi:   

- Sở Nội vụ 

- Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh. 

 

Xem xét Tờ trình số 1796/TTr-BCH ngày 16/10/2020 của Bộ Chỉ huy 

Quân sự tỉnh về việc tổ chức tổng kết 5 năm thực hiện Đề án 81/ĐA-UBND 

ngày 04/6/2015 của UBND tỉnh về việc bảo đảm quốc phòng tỉnh Lạng Sơn giai 

đoạn 2015 - 2020, định hướng đến năm 2030, đồng chí Hồ Tiến Thiệu, Chủ tịch 

UBND tỉnh có ý kiến như sau: 

1. Đồng ý về nội dung, thành phần tổ chức Hội nghị tổng kết 5 năm thực 

hiện Đề án số 81/ĐA-UBND ngày 04/6/2015 của UBND tỉnh theo đề xuất của 

Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh tại Tờ trình trên. Thời gian tổ chức Hội nghị dự kiến 

vào ngày 28/10/2020. 

2. Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh tham mưu chuẩn bị các điều kiện để bảo đảm 

tổ chức Hội nghị tổng kết; công tác hậu cần, phục vụ; chuẩn bị bài phát biểu 

khai mạc và bế mạc của Lãnh đạo UBND tỉnh; bài phát biểu chỉ đạo của Thường 

trực Tỉnh uỷ; chịu trách nhiệm thẩm định báo cáo tham luận của các cơ quan, 

đơn vị. 

3. Sở Nội vụ (Ban Thi đua khen thưởng tỉnh) chủ trì, phối hợp Bộ Chỉ huy 

Quân sự tỉnh đề xuất khen thưởng đối với những tập thể, cá nhân có thành tích 

thực sự xuất sắc trong thực hiện nhiệm vụ. 

Văn phòng UBND tỉnh thông báo ý kiến chỉ đạo của đồng chí Chủ tịch 

UBND tỉnh để Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh, Sở Nội vụ thực hiện./. 

 
Nơi nhận: 
- Như trên; 
- Chủ tịch, các Phó Chủ tịch UBND tỉnh; 

- C,PVP UBND tỉnh, 

  các phòng: KGVX, THNC, THCB;  
- Lưu: VT, THNC, (PT). 

CHÁNH VĂN PHÒNG 
 

 

 

 

 
 

 

Phạm Hùng Trường 
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