
ỦY BAN NHÂN DÂN 

HUYỆN BẮC SƠN 
 

Số: 175 /GM-UBND 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc 

 

Bắc Sơn, ngày 19 tháng 11 năm 2018 

 
                   
 

GIẤY MỜI 

Dự họp công tác chuẩn bị tổ chức đón nhận và an táng hài cốt liệt sĩ 
   

 

 Căn cứ Kế hoạch số 172/KH-UBND ngày 19/11/2018 của Ủy ban nhân dân 

huyện Bắc Sơn về việc tổ chức đón nhận hài cốt liệt sĩ Dương Công Vy về an táng 

tại nghĩa trang liệt sĩ huyện Bắc Sơn; 

Căn cứ Quyết định số 3006/QĐ-UBND ngày 19/11/2018 của UBND huyện 

Bắc Sơn về việc thành lập Ban tổ chức đón nhận hài cốt liệt sĩ quy tập về Nghĩa 

trang liệt sĩ huyện Bắc Sơn. 

Uỷ ban nhân dân huyện Bắc Sơn tổ chức họp bàn công tác tổ chức Lễ đón 

nhận và an táng hài cốt liệt sĩ Dương Công Vy. Nguyên quán thôn Ma Hin, xã 

Hưng Vũ, huyện Bắc Sơn, tỉnh Lạng Sơn với thành phần, thời gian và địa điểm 

như sau: 

 1. Thành phần 

- Lãnh đạo Uỷ ban nhân dân huyện; 

- Lãnh đạo Văn phòng HĐND&UBND huyện; 

- Lãnh đạo và chuyên viên phụ trách lĩnh vực chính sách người có công, 

Phòng Lao động, Thương binh, Xã hội - Dân tộc huyện; 

- Lãnh đạo Ban Chỉ huy Quân sự huyện; 

- Lãnh đạo Công an huyện; 

- Lãnh đạo Trung tâm Văn hóa - Thể thao và Truyền thông huyện; 

- Lãnh đạo UBND xã Hưng Vũ; 

- Đại diện thân nhân gia đình liệt sĩ Dương Công Vy. 

 2. Thời gian: 15
h 
00 ngày 21/11/2018 (thứ Tư). 

 3. Địa điểm: Tại Phòng họp tầng II –Ủy ban nhân dân huyện Bắc Sơn. 

 Đề nghị các thành phần tham dự đầy đủ./. 

 
 Nơi nhận:                                                                        
 - Như trên;                                                                         
 - Lưu: VT. 

 

 

 

 

TL. CHỦ TỊCH 

CHÁNH VĂN PHÒNG 

 

 

 
 

 

Phạm Bá Hạnh 
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