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Lạng Sơn, ngày  25 tháng 7  năm 2019 

 
 

Kính gửi: Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh Lạng Sơn. 
 

 

Căn cứ Luật Dân quân tự vệ ngày 23/11/2009; 

Căn cứ Nghị định số 03/NĐ-CP ngày 05/01/2016 của Chính phủ quy định chi 

tiết và biện pháp thi hành mội số điều của Luật Dân quân tự vệ; Thông tư  số 33/TT-

BQP ngày 29/3/2016 của Bộ Quốc phòng về hướng dẫn một số điều của  Luật Dân 

quân tự vệ và Nghị định của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành; 

Thực hiện Công văn số 1333/BCH-TM ngày 25/6/2019 của Bộ Chỉ huy quân 

sự tỉnh Lạng Sơn về việc Quyết định thành lập lại, hoàn thiện thủ tục khắc dấu; quản 

lý và sử dụng con dấu của Ban chỉ huy quân sự cơ quan, tổ chức thuộc tỉnh 2019, 

Ban Chỉ huy quân sự Sở Khoa học và Công nghệ  được thành lập theo Quyết 

định số 1178/QĐ-CHT ngày 11/12/2006 của Chỉ huy trưởng Bộ chỉ huy quân sự tỉnh 

Lạng Sơn. Như vậy thuộc đối tượng đề nghị thay thế quyết định thành lập lại Ban chỉ 

huy quân sự cơ quan 

Kính gửi Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh Lạng Sơn xem xét/.  

 

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