
ỦY BAN NHÂN DÂN   
TỈNH LẠNG SƠN 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc                                                                                                                                                                                                                                         

 

Số:         /TB-UBND Lạng Sơn, ngày       tháng 3  năm 2020 

 
 

THÔNG BÁO 

Về việc hoãn Hội nghị trực tuyến của Chính phủ với các địa phương về 

 tháo gỡ khó khăn cho sản xuất kinh doanh, giải ngân vốn đầu tư công,  

đảm bảo an sinh xã hội, trật tự an toàn xã hội ứng phó với dịch Covid-19 

 

 

Ngày 26/3/2020 Ủy ban nhân dân tỉnh đã ban hành Giấy mời số 103/GM-

UBND  mời dự Hội nghị trực tuyến của Chính phủ với các địa phương về tháo gỡ 

khó khăn cho sản xuất kinh doanh, giải ngân vốn đầu tư công, đảm bảo an sinh xã 

hội, trật tự an toàn xã hội ứng phó với dịch Covid-19; thời gian Hội nghị: 01 

ngày, ngày 31/3/2020 (Buổi sáng bắt đầu từ 8h, buổi chiều từ 14h). 

Tuy nhiên, do yêu cầu tập trung cao độ cho công tác phòng chống dịch 

Covid-19, Văn phòng Chính phủ có Công điện số 396/CĐ-VPCP ngày 

30/3/2020 về việc hoãn Hội nghị trực tuyến của Chính phủ với các địa phương 

để tập trung phòng, chống dịch Covid-19. Thời gian làm việc cụ thể Ủy ban 

nhân dân tỉnh sẽ có văn bản thông báo sau. 

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

Nơi nhận:  
- Như thành phần tại Giấy mời 103/GM-UBND; 

- Chủ tịch, các Phó Chủ tịch UBND tỉnh; 

- Văn phòng Tỉnh ủy; 

- Văn phòng HĐND tỉnh; 

- Đài PT-TH tỉnh, Báo Lạng Sơn; 

- Viễn thông Lạng Sơn; 

- C, PCVP UBND tỉnh,  

các Phòng CM, HC-QT, TT TH-CB; 

- Lưu: VT, KTTH( VTD). 

TL. CHỦ TỊCH 

CHÁNH VĂN PHÒNG 

 

 

 
 
 

 

Phạm Hùng Trường 
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