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TỈNH LẠNG SƠN 

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

                                                                                                                                        

Số: 195/TB-UBND Lạng Sơn, ngày  02 tháng 5 năm 2018 
 
 

THÔNG BÁO 
Thay đổi thời gian và bổ sung nội dung  

họp UBND tỉnh thường kỳ tháng 5 năm 2018 (ngày 03/5/2018) 
___________________ 

 

UBND tỉnh đã ban hành Giấy mời số 136/GM-UBND ngày 26/4/2018 mời  
họp UBND tỉnh thường kỳ tháng 5/2018, tổ chức vào ngày 03/5/2018 với 9 nội 
dung.  

Do UBND tỉnh có chương trình công tác đột xuất, đồng thời theo yêu cầu 
nhiệm vụ, Chủ tịch UBND tỉnh quyết định thay đổi thời gian và bổ sung nội dung 
phiên họp trên như sau:  

1. Thay đổi thời gian tổ chức phiên họp UBND tỉnh  

Thời gian họp: 1 ngày, bắt đầu từ 7 giờ 30, ngày 14/5/2018.  

2. Bổ sung nội dung tại phiên họp UBND tỉnh  

Sở Kế hoạch và Đầu tư trình: Xem xét phê duyệt chủ trương đầu tư dự án 
Quần thể khu du lịch sinh thái, cáp treo Mẫu Sơn do Công ty TNHH Mặt Trời Mẫu 
Sơn đề xuất. (họp sau nội dung thứ 3 theo Giấy mời số 136/GM-UBND). 

Mời lãnh đạo Tòa án nhân dân tỉnh, các Ban của HĐND tỉnh, Thủ trưởng 
các sở, ngành: Tài nguyên và Môi trường, Ban Quản lý Khu KTCK Đồng Đăng - 
Lạng Sơn, Bộ Chỉ huy Bộ đội biên phòng tỉnh, UBND các huyện: Cao Lộc, Lộc 
Bình; UBND thành phố Lạng Sơn. 

 UBND tỉnh thông báo để các cơ quan, đơn vị biết, dự họp./. 
 

Nơi nhận:  
- Như thành phần tại Giấy mời 136/GM-UBND; 
- Chủ tịch, các Phó Chủ tịch UBND tỉnh; 
- C, PVP UBND tỉnh,  
các phòng chuyên môn, TH-CB;  
- Lưu: VT, TH (ĐTK).    

TL. CHỦ TỊCH 
CHÁNH VĂN PHÒNG 

 
 
 
 
 

 
Phùng Quang Hội   

 

 


		2018-05-02T15:23:29+0700
	Văn phòng Ủy ban Nhân dân




