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UBND TỈNH LẠNG SƠN 
SỞ KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ 

¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯ 
Số:  326 /SKHCN-BCHQS 

V/v báo cáo trực sẵn sàng chiến đấu của 
DQTV bảo vệ dịp Giỗ Tổ Hùng Vương 
10/3; kỷ niệm 30/4 – 01/5/2019 và kỷ 
niệm 65 năm ngày Chiến thắng Điện 

Biên Phủ 07/5/1954 – 07/5/2019.  

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

    Lạng Sơn, ngày 06 tháng 5  năm 2019 

 
 

Kính gửi: Ban Dân quân tự vệ - Bộ Chỉ huy quân sự 
      tỉnh Lạng Sơn. 

 
Thực hiện Công văn số 800/BCH-TM ngày 18/4/2019  của Bộ Chỉ huy 

quân sự tỉnh Lạng Sơn về việc trực sẵn sàng chiến đấu của DQTV bảo vệ dịp 

Giỗ Tổ Hùng Vương 10/3; kỷ niệm 30/4 – 01/5/2019 và kỷ niệm 65 năm ngày 

Chiến thắng Điện Biên Phủ 07/5/1954 – 07/5/2019. Ban Chỉ huy quân sự Sở 

Khoa học và Công nghệ đã chỉ đạo tổ chức triển khai thực hiện theo yêu cầu của 

Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh Lạng Sơn tại Công văn số 301/SKHCN-BCHQS ngày 

23/4/2019. Kết quả thực hiện như sau 

- Tổ chức tuyên truyền, quán triệt giáo dục chính trị, tư tưởng cho mọi cán 

bộ, chiến sỹ Tự vệ cơ quan nâng cao nhận thức về âm mưu, thủ đoạn “Diễn biến 

hòa bình”, bạo loạn lật đổ của các thế lực thù địch; kịp thời ngăn chặn các hoạt 

động chống phá của các phần tử cơ hội và phản động trên địa bàn. 

- Tổ chức thực hiện nghiêm túc Nghị định số 133/2015/NĐ-CP ngày 

28/12/2015 của Chính phủ về phối hợp hoạt động của DQTV với các lực lượng 

khác trong hoạt động bảo vệ biên giới, biển đảo; bảo vệ an ninh chính trị, trật tự 

an toàn xã hội ở cơ sở; bảo vệ và phòng, chống cháy rừng; Chỉ lệnh số 765/CL-

BTL ngày 25/4/2017 của Tư lệnh Quân khu về SSCĐ đối với Quân đội nhân 

dân và DQTV. 

- Tổ chức trực chiến bảo vệ dịp Giỗ Tổ Hùng Vương 10/3; kỷ niệm 30/4 – 

01/5/2019 và kỷ niệm 65 năm ngày Chiến thắng Điện Biên Phủ 07/5/1954 – 

07/5/2019. 

Thời gian trực cao điểm: 

+ Đợt 1:  Ngày Giỗ tổ Hùng Vương, từ ngày 12/4 đến ngày 16/4/2019; 

+ Đợt 2: Ngày 30/4 và 01/5/2019, từ ngày 29/4 đến ngày 02/5/2019.   

Tổ trực chiến gồm 09 đồng chí trong đội tự vệ của Sở Khoa học và Công 

nghệ, bố trí đều tại các đơn vị trực thuộc Sở bao gồm: Văn phòng Sở tại 438 

đường Bà Triệu, TP. Lạng Sơn; Chi cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng tại 

428 Đường Hùng Vương, TP. Lạng Sơn; Trung tâm Ứng dụng, phát triển khoa 

học - công nghệ và đo lường, chất lượng sản phẩm tại tổ 5 khối 8 phường Đông 
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Kinh, TP. Lạng Sơn. Tổ đã triển khai các nhiệm vụ liên quan đến công tác tự vệ 

của Sở Khoa học và Công nghệ, phân công trực chiến sẵn sàng chiến đấu 24/24, 

đảm bảo an toàn cơ quan đơn vị, báo cáo kịp thời theo yêu cầu. 

 Kết thức các đợt trực, các đơn vị thuộc Sở Khoa học và Công nghệ đảm 

bảo an toàn không có biểu hiện bất thường trong dịp nghỉ. 

Sở Khoa học và Công nghệ báo cáo Ban Dân quân tự vệ - Bộ chỉ huy 

quân sự tỉnh xem xét tổng hợp./.  

 
  Nơi nhận: 
- Như trên; 
- Lãnh đạo Sở; 
- Lưu: VT, BCHQS. 
. 

KT. GIÁM ĐỐC 
                  PHÓ GIÁM ĐỐC 

 
 

(Đã ký) 
 
 
 

Trần Hữu Đắc 
 


		2019-05-07T07:23:57+0700
	Việt Nam
	Sở Khoa học và Công nghệ
	Sở Khoa học và Công nghệ<khcn@langson.gov.vn> đã ký lên văn bản này!




