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Ngày 23/7/2018 Ủy ban nhân dân huyện đã ban hành Giấy mời số 
120/GM-UBND về việc Dự Lễ trao tặng Huân chương Độc lập hạng Ba cho các 
gia đình liệt sĩ trên địa bàn huyện Chi Lăng. 

Do sơ xuất trong quá trình soạn thảo văn bản tại khoản 2, mục I đã ghi: 

"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,....)”. 

Nay, Ủy ban nhân dân huyện xin được đính chính lại như sau: 

"2. Ở xã: 

- Đại diện: Thường trực Đảng ủy, Thường trực HĐND các xã, thị trấn có 
gia đình liệt sĩ được tặng Huân chương Độc lập (gốm: Thị trấn Chi Lăng và 
các xã: Hữu Kiên, Vân An, Bằng Hữu, Vạn Linh); 

- Đại diện lãnh đạo UBND và công chức Văn hóa - Xã hội phụ trách lĩnh vực 
chính sách các xã, thị trấn có gia đình liệt sĩ được tặng Huân chương Độc lập (gốm: 
Thị trấn Chi Lăng và các xã: Hữu Kiên, Vân An, Bằng Hữu, Vạn Linh); 

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

(Có Giấy mời riêng,.....)”. 

Các nội dung khác trong Giấy mời số 120/GM-UBND ngày 23/7/2018 
không thay đổi. 

Ủy ban nhân dân huyện thông báo tới các đơn vị, để biết tham dự Lễ trao 
tặng Huân chương theo thời gian trên./. 

 
Nơi nhận: 
- Như trên; 
- Văn phòng HĐND và UBND huyện; 
- Lưu: VT, Phòng NV(25b) 
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