
ỦY BAN NHÂN DÂN 
TỈNH LẠNG SƠN 

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

                                                                                                                                                          

Số: 466/TB-UBND Lạng Sơn, ngày  15 tháng 8 năm 2019
 

 
THÔNG BÁO 

Về việc ủy quyền và thay đổi địa điểm làm việc với Đoàn thẩm định 
báo cáo nghiên cứu khả thi dự án KfW9.2 

   

Ngày 13/8/2019, Ủy ban nhân dân tỉnh đã ban hành Giấy mời số 282/GM-
UBND mời dự làm việc với Đoàn thẩm định báo cáo nghiên cứu khả thi dự án 
KfW9.2 tại phòng họp trực tuyến tầng 3, trụ sở UBND tỉnh, bắt đầu từ 14 giờ 00 
ngày 15/8/2019.  

Do có kế hoạch công tác đột xuất, Ủy ban nhân dân tỉnh thông báo như 
sau: 

1. Ủy quyền lãnh đạo Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn chủ trì buổi 
làm việc với Đoàn thẩm định báo cáo nghiên cứu khả thi dự án KfW9.2 theo nội 
dung Giấy mời số 282/GM-UBND của UBND tỉnh. 

2. Chuyển địa điểm họp từ Phòng họp trực tuyến tầng 3, trụ sở UBND 
tỉnh sang Phòng họp tầng 2, Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, địa chỉ: Số 
118, đường Ba Sơn, thôn Đồi Chè, xã Hoàng Đồng, thành phố Lạng Sơn. 

Các nội dung khác tại Giấy mời số 282/GM-UBND ngày 13/8/2019 của 
UBND tỉnh không thay đổi.  

Ủy ban nhân dân tỉnh thông báo để các thành phần dự họp biết, thực 
hiện./. 

 

Nơi nhận:  
- Như trên; 
- Chủ tịch, các Phó Chủ tịch UBND tỉnh; 
- Như Giấy mời số 282/GM-UBND; 
- Báo Lạng Sơn, Đài PT-TH tỉnh; 
- C, PVP UBND tỉnh, 
  các phòng CM, TH-CB; 
- Lưu: VT, KTN(PVĐ).    

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

 
 
 

 
 

Phạm Hùng Trường 
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