
UBND TỈNH LẠNG SƠN 

SỞ KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ 
 

Số:      /SKHCN-VP 
Về việc cử cán bộ đối tượng 2 và  

đối tượng 3 tham gia bồi dưỡng kiến thức 

quốc phòng và an ninh năm 2021 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 

Lạng Sơn, ngày       tháng 02  năm 2021 

 
 

Kính gửi: Ban Dân quân tự vệ, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh  

  

Thực hiện Kế hoạch số 27/KH-HĐ ngày 05/02/2021 của Hội đồng giáo dục 

quốc phòng và an ninh tỉnh Lạng Sơn về bồi dưỡng kiến thức quốc phòng và an 

ninh cho các đối tượng trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn năm 2021. 

Trên cơ sở chỉ tiêu phân bổ, Sở Khoa học và Công nghệ lập danh sách công 

chức là đối tượng 2 và đối tượng 3 tham gia bồi dưỡng kiến thức quốc phòng và an 

ninh năm 2021 (có danh sách kèm theo). 

Trên đây là danh sách cán bộ đối tượng 2 và đối tượng 3 tham gia bồi dưỡng 

kiến thức quốc phòng và an ninh năm 2021, Sở Khoa học và Công nghệ gửi Ban 

Dân quân tự vệ, Bộ chỉ huy Quân sự tỉnh tổng hợp theo quy định./. 
 

 

Nơi nhận: 
- Như trên; 

- Lãnh đạo Sở; 

- Phòng QLCN&QLCN, Chi cục TĐC ; 

- Lưu VT, VP. 

GIÁM ĐỐC 

 

 

 

 

 

Nguyễn Thị Hà 

 

 

 

 

 

 

 



DANH SÁCH  

Cán bộ đối tượng 2 và đối tượng 3 tham gia bồi dưỡng kiến thức quốc phòng và an ninh năm 2021 

(Kèm theo Công văn số:          /SKHCN-VP ngày      tháng 02  năm 2021 của Sở KH&CN) 

 

Stt 
Họ và tên 

 
Năm sinh 

Giới 

tính 
Trình độ chuyên môn Chức vụ, đơn vị công tác Ghi chú 

1 Nguyễn Thanh Xuân 03/12/1982 Nữ Đại học 

Phó Chi cục trưởng Chi 

cục Tiêu chuẩn Đo lường 

Chất lượng, Sở KH&CN 
Đối tượng 2 

2 Nguyễn Minh Huấn 01/4/1984 Nam Thạc sĩ 

Phó trưởng phòng 

QLCN&QLCN, Sở 

KH&CN 
Đối tượng 3 
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