
ỦY BAN NHÂN DÂN CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 
TỈNH LẠNG SƠN Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

  

Số: 660  /TB-UBND  Lạng Sơn, ngày 14  tháng 11 năm 2019
 

THÔNG BÁO 
Về việc bổ sung thành phần mời họp tại Giấy mời  

số 444/GM-UBND ngày 14/11/2019 của UBND tỉnh 

 

                            Kính gửi:  
                                 - Các Sở, ban, ngành; 
                                 - HĐND, UBND các huyện, thành phố. 

 

Ngày 14/11/2019 UBND tỉnh đã ban hành Giấy mời số 444/GM-UBND 
dự Hội nghị trực tuyến sơ kết 01 năm triển khai Quyết định số 28/2018/QĐ-TTg 
ngày 12/7/2018 của Thủ tướng Chính phủ về việc gửi, nhận văn bản điện tử giữa 
các cơ quan hành chính nhà nước theo Giấy mời số 1257/GM-VPCP ngày 
12/11/2019 của Văn phòng Chính phủ về việc mời họp. 

Thực hiện Công văn số 10391/VPCP-KSTT ngày 14/11/2019 của Văn 
phòng Chính phủ về việc bổ sung thành phần tham dự Hội nghị trực tuyến sơ kết 
01 năm triển khai Quyết định số 28/2018/QĐ-TTg, UBND tỉnh bổ sung thành 
phần dự Hội nghị trên như sau: 

Đại diện lãnh đạo các sở, ban, ngành; HĐND và UBND các huyện, thành 
phố. 

Các nội dung khác tại Giấy mời số 444/GM-UBND ngày 14/11/2019 của 
UBND tỉnh không thay đổi. 

(Giấy mời số 444/GM-UBND được gửi kèm theo). 
UBND tỉnh thông báo để các cơ quan liên quan biết, thực hiện./.  

  

Nơi nhận: 
- Như trên;                                                     
- Chủ tịch, các Phó Chủ tịch UBND tỉnh; 
- Thành phần tại GM số 444/GM-UBND; 
- C, PCVP UBND tỉnh, các phòng:  
  KG-VX, TH, HC-QT, TH-CB; 
- Lưu: VT, KG-VX (NTH). 

 

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

 
 
 
 
 

Nguyễn Văn Hà 
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