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Số:           /SKHCN-BCHQS 
V/v sãn sàng chiến đấu của Dân quân tự 

vệ dịp kỷ niệm ngày 30/4; ngày Quốc tế 

lao động 01/5/2020 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯ 

Lạng Sơn, ngày          tháng 4 năm 2020 

 
 

Kính gửi:   

- Văn phòng Sở; 

- Chi cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng; 

- Trung tâm ứng dụng, phát triển khoa học - công nghệ và 

đo lường, chất lượng sản phẩm. 

 

Thực hiện Công văn số 783/BCH-TM ngày 24/4/2020 của Bộ Chỉ huy quân sự 

tỉnh Lạng Sơn về việc sãn sàng chiến đấu của Dân quân tự vệ dịp kỷ niệm ngày 30/4; 

ngày Quốc tế lao động 01/5/2020 (gửi kèm theo). Ban chỉ huy quân sự cơ quan yêu 

cầu Văn phòng Sở, Chi cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng, Trung tâm ứng dụng, 

phát triển khoa học - công nghệ và đo lường, chất lượng sản phẩm tổ chức triển khai 

thực hiện nghiêm túc theo yêu cầu của nội dung Công văn số 783/BCH-TM ngày 

24/4/2018 của Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh Lạng Sơn.  

Bố trí lực lượng Tự vệ (như danh sách kèm theo) trực sẵn sàng chiến đấu 

(SSCĐ) cho phù hợp, chuẩn bị các điều kiện, sẵn sàng phối hợp với các lực lượng 

khác tham gia xử lý mọi tình huống sảy ra. Thời gian trực cao điểm từ 6.00 ngày 29/4 

đến 21.00 ngày 02/5/2020. Kết thúc, tổng hợp tình hình báo cáo về Ban Chỉ huy quân 

sự Sở KH&CN trước ngày 05/5/2020, để tổng hợp báo cáo Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh.  

Đề nghị các đơn vị tổ chức quán triệt, triển khai thực hiện nghiêm túc, báo cáo 

đúng thời gian quy định./. 
 

Nơi nhận: 

- Như trên; 

- Ban dân quân tự vệ - BCHQS tỉnh(b/c); 

- LĐ Sở; 

- Lưu BCHQS, VT. 

KT.GIÁM ĐỐC 

PHÓ GIÁM ĐỐC 

 

 

Trần Hữu Đắc 

 
 



DANH SÁCH ĐỘI TRỰC SSCĐ 30/4; 01/5/2020 
(Kèm theo Công văn số        /SKHCN-BCHQS  ngày     tháng 4  năm 2020  

của Sở Khoa học và Công nghệ) 

 

stt Họ và tên Đơn vị, bộ phận Chức vụ Điện thoại 

01 Nguyễn Như Thuỷ Văn phòng Sở  Tiểu đội 

trưởng 

0984767741 

02 Nguyễn Thái Hà Trung tâm ứng dụng Tiểu đội 

phó 

0982871066 

03 Lê Giang Chi cục TĐC Tiểu đội 

phó 

0972998310 

04 Lý Đức Khiêm nt Thành viên  

05 Nguyễn Minh Huấn Văn phòng Sở nt 01697515070 

06 Lê Văn Thái Trung tâm ứng dụng nt 0984854633 

07 Hoàng Văn Hiếu nt nt 01643631888 

08 Pa Lô Pan nt nt 09122950354 

09 Đỗ Văn Nguyên Trung tâm ứng dụng nt 0169939733 
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