
ỦY BAN NHÂN DÂN 
TỈNH LẠNG SƠN 

 

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

Số:  317  /GM-UBND Lạng Sơn, ngày 03 tháng 9 năm 2019
 

GIẤY MỜI 
Họp xem xét, thống nhất phương án xử lý đơn của ông Nguyễn Văn Thuộc  

đề nghị tìm kiếm hài cốt liệt sĩ Nguyễn Chí Thành      

 
Xem xét đề nghị của Sở Lao động- Thương binh và Xã hội tại Văn bản số 

19/SLĐ-TBXH-NCC ngày 14/8/2019 về việc báo cáo, đề xuất việc tìm kiếm hài cốt 
liệt sĩ, đồng chí Dương Xuân Huyên, Phó Chủ tịch UBND tỉnh triệu tập cuộc họp 
với nội dung sau: 

1. Thành phần: 
- Đồng chí Dương Xuân Huyên, Phó Chủ tịch UBND tỉnh; 
- Lãnh đạo các sở, ngành: Lao động- Thương binh và Xã hội; Tài chính; Thanh 

tra tỉnh; Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh; 
- Lãnh đạo UBND huyện Lộc Bình; 
- Lãnh đạo Văn phòng UBND tỉnh, phòng Khoa giáo- Văn xã, Ban Tiếp công 

dân tỉnh. 
2. Thời gian, địa điểm:  
- Thời gian: Từ 14h00, ngày  09/9/2019 (Thứ hai). 
-  Địa điểm: Tại phòng họp A3, trụ sở UBND tỉnh. 
3. Nội dung: Xem xét, thống nhất phương án xử lý đơn của ông Nguyễn Văn 

Thuộc đề nghị tìm kiếm hài cốt liệt sĩ Nguyễn Chí Thành 
4. Phân công nhiệm vụ:  

 - Sở Lao động- Thương binh và Xã hội chuẩn bị báo cáo, nêu các phương án 
đề xuất xử lý vụ việc. 
 - Các sở, nghành, đơn vị liên quan tham gia ý kiến theo chức năng, nhiệm vụ 
được giao. 

Kính mời các thành phần tham gia dự họp đúng thời gian và địa điểm trên./. 
 

Nơi nhận: 
- Như thành phần mời; 
- Chủ tịch, Phó Chủ tịch UBND tỉnh; 
- C, PVP UBND tỉnh,  các phòng: TH, KGVX, 
BTCD, HCQT;   
- Lưu: VT (TTT). 
 

TL. CHỦ TỊCH 
KT. CHÁNH VĂN PHÒNG 
PHÓ CHÁNH VĂN PHÒNG  

 
 
 
 
 
 

Hoàng Văn Quý 
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