
ỦY BAN NHÂN DÂN 
HUYỆN CHI LĂNG 

–––––––––––––––– 

 

Số: 120/GM-UBND 

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

 

   Chi Lăng, ngày 23 tháng 7  năm 2018 
 
 

GIẤY MỜI 
Dự Lễ trao tặng Huân chương Độc lập hạng Ba cho các gia đình liệt sĩ 

trên địa bàn huyện Chi Lăng 
_______________ 

 

 

Căn cứ Công văn số 2728/VP-KGVX ngày 16/7/2018 của Văn phòng 
UBND tỉnh Lạng Sơn về việc tổ chức trao tặng Huân chương Độc lập cho các 
gia đình liệt sĩ và Kế hoạch số 168/KH-UBND ngày 23/7/2018 của Uỷ ban nhân 
dân huyện Chi Lăng về việc tổ chức Lễ trao tặng Huân chương Độc lập cho các 
gia đình liệt sĩ trên địa bàn huyện Chi Lăng, 

Ủy ban nhân dân huyện Chi Lăng tổ chức Lễ trao tặng Huân chương Độc 
lập hạng Ba cho 06 gia đình liệt sĩ được Chủ tịch nước tặng Huân chương Độc 
lập tại Quyết định số 515/QĐ-CTN ngày 29/3/2018, cụ thể như sau: 

I. Thành phần 

1. Ở huyện: 

- Thường trực Huyện ủy (Có giấy mời riêng); 

- Thường trực Hội đồng nhân dân huyện (Có giấy mời riêng); 

- Lãnh đạo UBND huyện; 

- Đại diện lãnh đạo: Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam huyện; các Ban 
đảng và Văn phòng Huyện ủy; các tổ chức hội, đoàn thể huyện; Ban chỉ huy 
quân sự huyện; các cơ quan, đơn vị trực thuộc huyện. 

- Phóng viên Trung tâm Văn hóa, Thể thao và Truyền thông huyện (dự và 
đưa tin). 

2. Ở xã: 

- Đại diện: Thường trực Đảng ủy, Thường trực HĐND các xã, thị trấn. 

- Đại diện lãnh đạo UBND và công chức Văn hóa - Xã hội phụ trách lĩnh 
vực chính sách; 

- Đại diện các gia đình được tặng thưởng Huân chương Độc lập. 

(Có giấy mời riêng, đề nghị UBND xã, thị trấn cử cán bộ, công chức gửi 
giấy mời đến gia đình và báo cáo danh sách (họ và tên đại biểu) đại diện gia 
đình liệt sĩ, thân nhân các liệt sĩ và đại biểu cấp xã đến dự lễ trao tặng Huân 
chương về UBND huyện (qua Phòng Nội vụ) trước 17 giờ ngày 25/7/2018). 



II. Thời gian và địa điểm 

1. Thời gian: 15 giờ 00 phút ngày 26 tháng 7 năm 2018. 

2. Địa điểm: Hội trường tầng V - UBND huyện Chi Lăng. 

III. Nội dung 

Dự Lễ trao tặng Huân chương Độc lập hạng Ba cho các gia đình liệt sĩ 
trên địa bàn huyện Chi Lăng. 

Trân trọng kính mời đại biểu đến dự đúng thời gian, địa điểm trên./. 

 
Nơi nhận: 
- Như thành phần mời; 
- Lưu: VT, Phòng NV(30). 

TL.CHỦ TỊCH 
KT.CHÁNH VĂN PHÒNG 

PHÓ CHÁNH VĂN PHÒNG 
 

 
 
 
 

Hoàng Văn Tầm 
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Số:        /GM-UBND 

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

–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––– 
 

   
 Chi Lăng, ngày       tháng 7  năm 2018 

 
GIẤY MỜI 

Dự Lễ trao tặng Huân chương Độc lập hạng Ba cho các gia đình liệt sĩ 
trên địa bàn huyện Chi Lăng 

_______________ 

 

Kính gửi: Thường trực Huyện ủy huyện Chi Lăng 
 

 

Căn cứ Công văn số 2728/VP-KGVX ngày 16/7/2018 của Văn phòng 
UBND tỉnh Lạng Sơn về việc tổ chức trao tặng Huân chương Độc lập cho các 
gia đình liệt sĩ và Kế hoạch số 168/KH-UBND ngày 23/7/2018 của Uỷ ban nhân 
dân huyện Chi Lăng về việc tổ chức Lễ trao tặng Huân chương Độc lập cho các 
gia đình liệt sĩ trên địa bàn huyện Chi Lăng, 

Ủy ban nhân dân huyện Chi Lăng trân trọng kính mời: Thường trực 
Huyện ủy huyện Chi Lăng. 

Thời gian: 15 giờ 00 phút, ngày 26 tháng 7 năm 2018. 

Địa điểm: Hội trường tầng V - UBND huyện Chi Lăng. 

Nội dung: Dự Lễ trao tặng Huân chương Độc lập hạng Ba cho các gia 
đình liệt sĩ trên địa bàn huyện Chi Lăng. 

Trân trọng kính mời đại biểu đến dự để buổi lễ thành công tốt đẹp./. 

 
Nơi nhận: 
- Như kính gửi; 
- Lưu: VT, Phòng NV. 

KT.CHỦ TỊCH 
PHÓ CHỦ TỊCH 

 

 
 
 
 

Vi Quang Trung 
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 Chi Lăng, ngày       tháng 7  năm 2018 

 
GIẤY MỜI 

Dự Lễ trao tặng Huân chương Độc lập hạng Ba cho các gia đình liệt sĩ 
trên địa bàn huyện Chi Lăng 

_______________ 

 

Kính gửi: Thường trực Hội đồng nhân dân huyện Chi Lăng 
 

 

Căn cứ Công văn số 2728/VP-KGVX ngày 16/7/2018 của Văn phòng 
UBND tỉnh Lạng Sơn về việc tổ chức trao tặng Huân chương Độc lập cho các 
gia đình liệt sĩ và Kế hoạch số 168/KH-UBND ngày 23/7/2018 của Uỷ ban nhân 
dân huyện Chi Lăng về việc tổ chức Lễ trao tặng Huân chương Độc lập cho các 
gia đình liệt sĩ trên địa bàn huyện Chi Lăng, 

Ủy ban nhân dân huyện Chi Lăng trân trọng kính mời: Thường trực Hội 
đồng nhân dân huyện Chi Lăng. 

Thời gian: 15 giờ 00 phút, ngày 26 tháng 7 năm 2018. 

Địa điểm: Hội trường tầng V - UBND huyện Chi Lăng. 

Nội dung: Dự Lễ trao tặng Huân chương Độc lập hạng Ba cho các gia 
đình liệt sĩ trên địa bàn huyện Chi Lăng. 

Trân trọng kính mời đại biểu đến dự để buổi lễ thành công tốt đẹp./. 

 
Nơi nhận: 
- Như kính gửi; 
- Lưu: VT, Phòng NV. 

KT.CHỦ TỊCH 
PHÓ CHỦ TỊCH 

 

 
 
 
 

Vi Quang Trung 
 
 
 
 
 
 



ỦY BAN NHÂN DÂN 
HUYỆN CHI LĂNG 

––––––––––––––––––––– 
 

    
Số:        /GM-UBND 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 
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 Chi Lăng, ngày       tháng 7  năm 2018 

 
GIẤY MỜI 

Dự Lễ trao tặng Huân chương Độc lập hạng Ba cho các gia đình liệt sĩ 
trên địa bàn huyện Chi Lăng 

_______________ 

 
 

Căn cứ Công văn số 2728/VP-KGVX ngày 16/7/2018 của Văn phòng 
UBND tỉnh Lạng Sơn về việc tổ chức trao tặng Huân chương Độc lập cho các 
gia đình liệt sĩ và Kế hoạch số 168/KH-UBND ngày 23/7/2018 của Uỷ ban nhân 
dân huyện Chi Lăng về việc tổ chức Lễ trao tặng Huân chương Độc lập cho các 
gia đình liệt sĩ trên địa bàn huyện Chi Lăng, 

Ủy ban nhân dân huyện Chi Lăng trân trọng kính mời: Ông Lương Quang 
Bằng, thôn Yên Thịnh, thị trấn Chi Lăng, huyện Chi Lăng, tỉnh Lạng Sơn (người 
đăng ký hồ sơ) và 01 thân nhân đại diện gia đình liệt sĩ Lương Văn Giảng. 

Thời gian: 15 giờ 00 phút, ngày 26 tháng 7 năm 2018. 

Địa điểm: Hội trường tầng V - UBND huyện Chi Lăng. 

Nội dung: Dự Lễ trao tặng Huân chương Độc lập hạng Ba cho các gia 
đình liệt sĩ trên địa bàn huyện Chi Lăng. 

Trân trọng kính mời đại biểu gia đình liệt sĩ và thân nhân của các liệt sĩ 
đến dự đúng thời gian, địa điểm trên./. 

 
 TL.CHỦ TỊCH 

KT.CHÁNH VĂN PHÒNG 
PHÓ CHÁNH VĂN PHÒNG 

 

 
 
 
 

Hoàng Văn Tầm 
 
 
 
 
 
 
 



ỦY BAN NHÂN DÂN 
HUYỆN CHI LĂNG 

––––––––––––––––––––– 
 

    
Số:        /GM-UBND 

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

–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––– 
 

   
 Chi Lăng, ngày       tháng 7  năm 2018 

 
GIẤY MỜI 

Dự Lễ trao tặng Huân chương Độc lập hạng Ba cho các gia đình liệt sĩ 
trên địa bàn huyện Chi Lăng 

_______________ 

 
 

Căn cứ Công văn số 2728/VP-KGVX ngày 16/7/2018 của Văn phòng 
UBND tỉnh Lạng Sơn về việc tổ chức trao tặng Huân chương Độc lập cho các 
gia đình liệt sĩ và Kế hoạch số 168/KH-UBND ngày 23/7/2018 của Uỷ ban nhân 
dân huyện Chi Lăng về việc tổ chức Lễ trao tặng Huân chương Độc lập cho các 
gia đình liệt sĩ trên địa bàn huyện Chi Lăng, 

Ủy ban nhân dân huyện Chi Lăng trân trọng kính mời: Bà Hoàng Thị 
Liền, thôn Đông Thành, xã Vạn Linh, huyện Chi Lăng, tỉnh Lạng Sơn (người 
đăng ký hồ sơ) và 01 thân nhân đại diện gia đình liệt sĩ Hoàng Văn Nhịnh. 

Thời gian: 15 giờ 00 phút, ngày 26 tháng 7 năm 2018. 

Địa điểm: Hội trường tầng V - UBND huyện Chi Lăng. 

Nội dung: Dự Lễ trao tặng Huân chương Độc lập hạng Ba cho các gia 
đình liệt sĩ trên địa bàn huyện Chi Lăng. 

Trân trọng kính mời đại biểu gia đình liệt sĩ và thân nhân của các liệt sĩ 
đến dự đúng thời gian, địa điểm trên./. 

 
 TL.CHỦ TỊCH 

KT.CHÁNH VĂN PHÒNG 
PHÓ CHÁNH VĂN PHÒNG 

 

 
 
 
 

Hoàng Văn Tầm 
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 Chi Lăng, ngày       tháng 7  năm 2018 

 
GIẤY MỜI 

Dự Lễ trao tặng Huân chương Độc lập hạng Ba cho các gia đình liệt sĩ 
trên địa bàn huyện Chi Lăng 

_______________ 

 
 

Căn cứ Công văn số 2728/VP-KGVX ngày 16/7/2018 của Văn phòng 
UBND tỉnh Lạng Sơn về việc tổ chức trao tặng Huân chương Độc lập cho các 
gia đình liệt sĩ và Kế hoạch số 168/KH-UBND ngày 23/7/2018 của Uỷ ban nhân 
dân huyện Chi Lăng về việc tổ chức Lễ trao tặng Huân chương Độc lập cho các 
gia đình liệt sĩ trên địa bàn huyện Chi Lăng, 

Ủy ban nhân dân huyện Chi Lăng trân trọng kính mời: Ông Hoàng Văn 
Vững, thôn Làng Chiêng, xã Bằng Hữu, huyện Chi Lăng, tỉnh Lạng Sơn (người 
đăng ký hồ sơ) và 01 thân nhân đại diện gia đình liệt sĩ Hoàng Văn Thuận. 

Thời gian: 15 giờ 00 phút, ngày 26 tháng 7 năm 2018. 

Địa điểm: Hội trường tầng V - UBND huyện Chi Lăng. 

Nội dung: Dự Lễ trao tặng Huân chương Độc lập hạng Ba cho các gia 
đình liệt sĩ trên địa bàn huyện Chi Lăng. 

Trân trọng kính mời đại biểu gia đình liệt sĩ và thân nhân của các liệt sĩ 
đến dự đúng thời gian, địa điểm trên./. 

 
 TL.CHỦ TỊCH 

KT.CHÁNH VĂN PHÒNG 
PHÓ CHÁNH VĂN PHÒNG 

 

 
 
 
 

Hoàng Văn Tầm 
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 Chi Lăng, ngày       tháng 7  năm 2018 

 
GIẤY MỜI 

Dự Lễ trao tặng Huân chương Độc lập hạng Ba cho các gia đình liệt sĩ 
trên địa bàn huyện Chi Lăng 

_______________ 

 
 

Căn cứ Công văn số 2728/VP-KGVX ngày 16/7/2018 của Văn phòng 
UBND tỉnh Lạng Sơn về việc tổ chức trao tặng Huân chương Độc lập cho các 
gia đình liệt sĩ và Kế hoạch số 168/KH-UBND ngày 23/7/2018 của Uỷ ban nhân 
dân huyện Chi Lăng về việc tổ chức Lễ trao tặng Huân chương Độc lập cho các 
gia đình liệt sĩ trên địa bàn huyện Chi Lăng, 

Ủy ban nhân dân huyện Chi Lăng trân trọng kính mời: Ông Nguyễn Văn 
Mơ, thôn Mè Thình, xã Hữu Kiên, huyện Chi Lăng, tỉnh Lạng Sơn (người đăng 
ký hồ sơ) và 01 thân nhân đại diện gia đình liệt sĩ Nguyễn Thế Duyên. 

Thời gian: 15 giờ 00 phút, ngày 26 tháng 7 năm 2018. 

Địa điểm: Hội trường tầng V - UBND huyện Chi Lăng. 

Nội dung: Dự Lễ trao tặng Huân chương Độc lập hạng Ba cho các gia 
đình liệt sĩ trên địa bàn huyện Chi Lăng. 

Trân trọng kính mời đại biểu gia đình liệt sĩ và thân nhân của các liệt sĩ 
đến dự đúng thời gian, địa điểm trên./. 

 
 TL.CHỦ TỊCH 

KT.CHÁNH VĂN PHÒNG 
PHÓ CHÁNH VĂN PHÒNG 

 

 
 
 
 

Hoàng Văn Tầm 
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 Chi Lăng, ngày       tháng 7  năm 2018 

 
GIẤY MỜI 

Dự Lễ trao tặng Huân chương Độc lập hạng Ba cho các gia đình liệt sĩ 
trên địa bàn huyện Chi Lăng 

_______________ 

 
 

Căn cứ Công văn số 2728/VP-KGVX ngày 16/7/2018 của Văn phòng 
UBND tỉnh Lạng Sơn về việc tổ chức trao tặng Huân chương Độc lập cho các 
gia đình liệt sĩ và Kế hoạch số 168/KH-UBND ngày 23/7/2018 của Uỷ ban nhân 
dân huyện Chi Lăng về việc tổ chức Lễ trao tặng Huân chương Độc lập cho các 
gia đình liệt sĩ trên địa bàn huyện Chi Lăng, 

Ủy ban nhân dân huyện Chi Lăng trân trọng kính mời: Ông Nguyễn Văn 
Trọng, thôn Mè Thình, xã Hữu Kiên, huyện Chi Lăng, tỉnh Lạng Sơn (người 
đăng ký hồ sơ) và 01 thân nhân đại diện gia đình liệt sĩ Nguyễn Văn Bực. 

Thời gian: 15 giờ 00 phút, ngày 26 tháng 7 năm 2018. 

Địa điểm: Hội trường tầng V - UBND huyện Chi Lăng. 

Nội dung: Dự Lễ trao tặng Huân chương Độc lập hạng Ba cho các gia 
đình liệt sĩ trên địa bàn huyện Chi Lăng. 

Trân trọng kính mời đại biểu gia đình liệt sĩ và thân nhân của các liệt sĩ 
đến dự đúng thời gian, địa điểm trên./. 

 
 TL.CHỦ TỊCH 

KT.CHÁNH VĂN PHÒNG 
PHÓ CHÁNH VĂN PHÒNG 

 

 
 
 
 

Hoàng Văn Tầm 
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 Chi Lăng, ngày       tháng 7  năm 2018 

 
GIẤY MỜI 

Dự Lễ trao tặng Huân chương Độc lập hạng Ba cho các gia đình liệt sĩ 
trên địa bàn huyện Chi Lăng 

_______________ 

 
 

Căn cứ Công văn số 2728/VP-KGVX ngày 16/7/2018 của Văn phòng 
UBND tỉnh Lạng Sơn về việc tổ chức trao tặng Huân chương Độc lập cho các 
gia đình liệt sĩ và Kế hoạch số 168/KH-UBND ngày 23/7/2018 của Uỷ ban nhân 
dân huyện Chi Lăng về việc tổ chức Lễ trao tặng Huân chương Độc lập cho các 
gia đình liệt sĩ trên địa bàn huyện Chi Lăng, 

Ủy ban nhân dân huyện Chi Lăng trân trọng kính mời: Ông Chu Văn Hộ, 
thôn Làng Giông, xã Vân An, huyện Chi Lăng, tỉnh Lạng Sơn (người đăng ký hồ 
sơ) và 01 thân nhân đại diện gia đình liệt sĩ Vy Nguyên Sâm. 

Thời gian: 15 giờ 00 phút, ngày 26 tháng 7 năm 2018. 

Địa điểm: Hội trường tầng V - UBND huyện Chi Lăng. 

Nội dung: Dự Lễ trao tặng Huân chương Độc lập hạng Ba cho các gia 
đình liệt sĩ trên địa bàn huyện Chi Lăng. 

Trân trọng kính mời đại biểu gia đình liệt sĩ và thân nhân của các liệt sĩ 
đến dự đúng thời gian, địa điểm trên./. 

 
 TL.CHỦ TỊCH 

KT.CHÁNH VĂN PHÒNG 
PHÓ CHÁNH VĂN PHÒNG 

 

 
 
 
 

Hoàng Văn Tầm 
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