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THÔNG BÁO 

Thay đổi thời gian kiểm tra tình hình thực hiện Dự án Khu Trung chuyển 
hàng hóa và tình hình vận hành Toà nhà cửa khẩu quốc tế Hữu Nghị 

 
         

Ngày 09/10/2018, UBND tỉnh đã ban hành Giấy mời số 327/GM-UBND 
về việc Kiểm tra tình hình thực hiện Dự án Khu Trung chuyển hàng hóa và tình 
hình vận hành Toà nhà cửa khẩu quốc tế Hữu Nghị; thời gian tổ chức vào buổi 
sáng ngày 12/10/2018 (thứ Sáu). 

Do có chương trình công tác đột xuất, UBND tỉnh thay đổi thời gian kiểm tra  
tại Giấy mời nêu trên, cụ thể như sau: 

- Từ 8h00’ ngày 15/10/2018 (thứ Hai) các thành phần tập trung tại trụ sở 
UBND xã Thụy Hùng, huyện Cao Lộc đối với nội dung kiểm tra Dự án Khu 
Trung chuyển hàng hóa. 

- Từ 10h30’ ngày 15/10/2018 (thứ Hai) các thành phần tập trung tại Toà 
nhà cửa khẩu quốc tế Hữu Nghị đối với nội dung kiểm tra tình hình vận hành 
Toà nhà cửa khẩu quốc tế Hữu Nghị. 

Các nội dung khác theo Giấy mời số 327/GM-UBND ngày 09/10/2018 của 
UBND tỉnh không thay đổi. 

UBND tỉnh thông báo để các thành phần liên quan biết, thực hiện./. 

 
Nơi nhận: 
- Chủ tịch, Phó Chủ tịch UBND tỉnh;    
- Các thành phần theo Giấy mời số 
  327/GM-UBND ngày 09/10/2018; 
- Báo Lạng Sơn, Đài PTTH tỉnh, 
- C,PVP UBND tỉnh,  
các Phòng: KTTH, KTN, HC-QT, TT THCB; 
- Lưu: VT, KTN (VAT).      

TL. CHỦ TỊCH 
KT. CHÁNH VĂN PHÒNG 
PHÓ CHÁNH VĂN PHÒNG 
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