
ỦY BAN NHÂN DÂN 
TỈNH  LẠNG SƠN 

 
Số: 247 /TB-UBND 

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

 
   Lạng Sơn, ngày  25  tháng 4 năm 2019

 
THÔNG BÁO 

Kết luận của đồng chí Dương Xuân Huyên, Phó Chủ tịch UBND tỉnh,  
Trưởng Ban Tuyển sinh quân sự tỉnh tại cuộc họp thẩm định hồ sơ đào tạo 
cán bộ Ban Chỉ huy Quân sự cấp xã trình độ cao đẳng, đại học ngành Quân 

sự cơ sở năm 2019 
 
 

Ngày 25/4/2019, đồng chí Dương Xuân Huyên, Phó Chủ tịch UBND tỉnh, 
Trưởng Ban Tuyển sinh quân sự tỉnh (sau đây gọi tắt là Ban Tuyển sinh) đã chủ 
trì cuộc họp thẩm định hồ sơ đào tạo cán bộ Ban Chỉ huy Quân sự cấp xã, trình 
độ cao đẳng, đại học ngành Quân sự cơ sở năm 2019; tham dự cuộc họp có các 
đầy đủ các thành viên Ban Tuyển sinh và đại diện các phòng, ban liên quan 
thuộc Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh. 

Sau khi nghe Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh (Cơ quan Thường trực Ban Tuyển 
sinh) báo cáo kết quả thẩm định hồ sơ đào tạo cán bộ Ban Chỉ huy Quân sự cấp 
xã trình độ cao đẳng, đại học ngành quân sự cơ sở năm 2019; ý kiến tham gia 
của các thành phần dự họp, đồng chí Phó Chủ tịch UBND tỉnh, Trưởng Ban 
Tuyển sinh kết luận như sau: 

1. Công tác đào tạo cán bộ Ban Chỉ huy Quân sự cấp xã trình độ cao 
đẳng, đại học ngành quân sự cơ sở trong những năm qua đã góp phần tích cực 
trong việc nâng cao chất lượng cho đội ngũ cán bộ ở cơ sở, tạo nguồn nhân lực 
quy hoạch các chức lãnh lãnh đạo chủ chốt tại cơ sở. UBND tỉnh đánh giá cao 
sự chủ động, tích cực của Cơ quan Thường trực Ban Tuyển sinh (Bộ Chỉ huy 
Quân sự tỉnh) trong việc triển khai thực hiện nhiệm vụ, thụ lý hồ sơ, thẩm định 
hồ sơ tuyển sinh.  

2. Ban Tuyển sinh thống nhất chỉ tiêu đào tạo cán bộ Ban Chỉ huy Quân 
sự cấp xã trình độ cao đẳng, đại học ngành quân sự cơ sở năm 2019 là 57 học 
viên theo đề xuất của Cơ quan Thường trực Ban Tuyển sinh (Bộ Chỉ huy Quân 
sự tỉnh). 

3. Giao Cơ quan Thường trực Ban Tuyển sinh (Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh):  

a) Khẩn trương hoàn thiện các tiêu đề trong bảng biểu theo đúng quy định 
tại Thông tư số 22/2019/TT-BQP ngày 08/3/2019 của Bộ trưởng Bộ Quốc phòng 
Quy định và hướng dẫn thực hiện công tác tuyển sinh vào các trường trong Quân 
đội; Hướng dẫn số 650/HD-BTSQS ngày 29/3/2019 của Ban Tuyển sinh quân sự, 
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Quân khu 1 về việc Đăng ký sơ tuyển đại học, cao đẳng chính quy và tuyển sinh 
đào tạo liên thông, cử tuyển đại học ngành Quân sự cơ sở năm 2019. 

b) Để tăng cường chất lượng trong công tác tuyển sinh đào tạo cán bộ Ban 
Chỉ huy Quân sự cấp xã trình độ cao đẳng, đại học ngành quân sự cơ sở trong 
những năm tiếp theo, yêu cầu Cơ quan Thường trực Ban Tuyển sinh (Bộ Chỉ 
huy Quân sự tỉnh): 

- Sớm hoàn thiện hồ sơ để gửi cho các thành viên Ban Tuyển sinh có thời 
gian nghiên cứu, tham gia ý kiến thẩm định trong cuộc họp (trước 02 ngày, kể từ 
ngày Ban Tuyển sinh tổ chức họp). 

- Chỉ đạo Ban Tuyển sinh các huyện, thành phố tăng cường công tác rà 
soát, thẩm định, góp phần năng cao chất lượng nguồn tuyển sinh; đăng ký chỉ 
tiêu đào tạo cán bộ Ban Chỉ huy Quân sự cấp xã trình độ cao đẳng, đại học 
ngành Quân sự cơ sở sát với tình hình thực tiễn và nhu cầu thực tế của địa 
phương. 

UBND tỉnh thông báo để Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh, các cơ quan liên quan 
thực hiện./. 

 

Nơi nhận: 
- Chủ tịch, các Phó Chủ tịch UBND tỉnh;  
- Các thành viên Ban Tuyển sinh; 
- BCH QS tỉnh; 
- UBND các huyện, thành phố; 
- C, PCVP UBND tỉnh,  
  các phòng: TH, KGVX, TH-CB; 
- Lưu: VT, NC(BMB). 

TL. CHỦ TỊCH 
CHÁNH VĂN PHÒNG 

 
 
 
 
 
 

Phùng Quang Hội 
 


		2019-04-25T14:46:09+0700
	Văn phòng Ủy ban Nhân dân




