
 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 4 năm 2020 

 

THÔNG BÁO 

Về việc hoãn cuộc họp xem xét dự án đầu tư khai thác và chế biến quặng 

bauxit các mỏ taị các xã của huyện Bắc Sơn và đề nghị của Ngân hàng 

thương mại cổ phần Đại chúng Việt Nam về xử lý tài sản trên đất của  

Công ty TNHH Thương mại sản xuất Hoàng Tân ngày 17/4/2020  
 

 

Ngày 14/4/2020, UBND tỉnh đã ban hành Giấy mời số 124/GM-UBND 

về việc mời họp xem xét dự án đầu tư khai thác và chế biến quặng bauxit các mỏ 

tại các xã của huyện Bắc Sơn và đề nghị của Ngân hàng thương mại cổ phần Đại 

chúng Việt Nam về xử lý tài sản trên đất của Công ty TNHH Thương mại sản 

xuất Hoàng Tân; thời gian tổ chức 08h00 phút, ngày 17/4/2020, tại Phòng họp 

tầng 4, Trụ sở UBND tỉnh. 

Do thời gian tổ chức cuộc họp trên trùng với thời gian tiếp tục thực hiện 

cách ly xã hội để phòng dịch bệnh Covid-19 theo chỉ đạo của Thủ tướng Chính 

phủ, Lãnh đạo UBND tỉnh quyết định hoãn cuộc họp nêu trên. Thời gian tổ chức 

họp sẽ có thông báo sau.  

UBND tỉnh thông báo tới các thành phần mời dự họp biết, thực hiện./. 
 

Nơi nhận:  
- Thành phần tại Giấy mời số 124/GM-UBND; 

- Chủ tịch, các Phó Chủ tịch UBND tỉnh; 

- C, PVP UBND tỉnh,  

  các phòng chuyên môn, HC-QT, TT TH-CB;  

- Lưu: VT, TH (NNT).     

TL. CHỦ TỊCH 

KT. CHÁNH VĂN PHÒNG 

PHÓ CHÁNH VĂN PHÒNG 

 

 
 

 
 

 
Dương Văn Chiều 
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