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THÔNG BÁO 
Bổ sung thành phần Hội nghị trực tuyến triển khai các mục tiêu, nhiệm vụ,  
giải pháp chủ yếu chỉ đạo, điều hành Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội  

và dự toán ngân sách năm 2019 

                     
 

Ngày 28/12/2018, UBND tỉnh đã ban hành Giấy mời số 418/GM-UBND 
về Hội nghị trực tuyến triển khai các mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu chỉ 
đạo, điều hành Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội và dự toán ngân sách năm 
2019. Trong đó thành phần tại phòng họp trực tuyến cấp huyện có mời một số 
Chủ tịch UBND xã, phường, thị trấn (do UBND huyện, thành phố mời).  

Hệ thống hội nghị truyền hình trực tuyến các cấp tỉnh Lạng Sơn đã đi vào 
hoạt động. Do đó, đối với những xã có đủ điều kiện và vận hành tốt Hệ thống 
hội nghị truyền hình trực tuyến, UBND các huyện, thành phố chỉ đạo UBND các 
xã mời lãnh đạo, công chức cấp xã dự Hội nghị trên tại điểm cầu cấp xã.  

Các nội dung khác theo Giấy mời số 418/GM-UBND ngày 28/12/2018 
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; 
- Sở Thông tin và Truyền thông; 
- UBND các huyện, thành phố; 
- Viễn Thông Lạng Sơn;  
- C, PVP UBND tỉnh, 
  các phòng CV, Ban TCD,  
  HC-QT, TH-CB; 
- Lưu: VT, TH (PT).  

TL. CHỦ TỊCH 
CHÁNH VĂN PHÒNG 

 
 

 
 

Phùng Quang Hội  
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