
UBND TỈNH LẠNG SƠN 
VĂN PHÒNG 

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

 

Số: 4755 /VP-KGVX Lạng Sơn, ngày 18 tháng 11 năm 2019 

V/v xác minh thông tin thân 
nhân thờ cúng liệt sĩ 

Kính gửi: Sở Lao động - Thương binh và Xã hội. 

 

UBND tỉnh nhận được Công văn số 3966/UBND-VP ngày 08/11/2019 
của UBND tỉnh Hải Dương về việc xác minh thông tin thân nhân thờ cúng liệt 
sĩ, sau khi xem xét, đồng chí Dương Xuân Huyên, Phó Chủ tịch UBND tỉnh có ý 
kiến chỉ đạo như sau: 

Giao Sở Lao động - Thương binh và Xã hội chủ trì, phối hợp với các cơ 
quan liên quan kiểm tra xác minh thông tin thân nhân đang thờ cúng liệt sĩ hy 
sinh trong trận đánh phố Ghẽ cuối năm 1946, đầu năm 1947 tại thôn Phúc Cầu, 
xã Cẩm Phúc và xã Tân Trường, huyện Cẩm Giàng, tỉnh Hải Dương; trực tiếp 
thông báo đến UBND tỉnh Hải Dương (qua Sở Lao động - Thương binh và Xã 
hội tỉnh Hải Dương); báo cáo, đề xuất UBND tỉnh các vấn đề vượt thẩm quyền. 

(Công văn số 3966/UBND-VP được gửi kèm theo trên eOffice) 
Văn phòng UBND tỉnh thông báo ý kiến của đồng chí Phó Chủ tịch 

UBND tỉnh để Sở Lao động - Thương binh và Xã hội, các đơn vị liên quan biết, 
thực hiện./. 

Nơi nhận: 
- Như trên; 
- Chủ tịch, Phó Chủ tịch UBND tỉnh; 
- Thành viên Ban Chỉ đạo 515 tỉnh (theo QĐ số 
  1623/QĐ-UBND ngày 22/8/2018) 
- Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh; 
- UBND các huyện, thành phố; 
- C, PCVP UBND tỉnh, 
  các phòng: KGVX, TH, TH-CB;  
- Lưu: VT, KGVX(NCD). 

KT. CHÁNH VĂN PHÒNG 
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