
 

 

UỶ 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 7 năm 2021 

 
THÔNG BÁO 

Thay đổi thời gian kiểm tra, khảo sát vùng trồng và một số cơ sở  

chế biến Thạch đen trên địa bàn huyện Tràng Định và bổ sung nội dung 

kiểm tra, thị sát Đường giao thông nông thôn Khuổi Vai, xã Đề Thám - Pàn 

Dào, Kéo Vèng, xã Kim Đồng 

 

Ngày 26/7/2021, UBND tỉnh đã ban hành Giấy mời số 298/GM-UBND 

mời các thành phần tham dự kiểm tra, khảo sát vùng trồng và một số cơ sở chế 

biến Thạch đen trên địa bàn huyện Tràng Định; theo đó thời gian tổ chức kiểm 

tra bắt đầu từ 8 giờ 00 phút, ngày 29/7/2021 (thứ Năm). 

Do có chương trình công tác đột xuất, Lãnh đạo UBND tỉnh thay đổi 

thời gian tổ chức kiểm tra, khảo sát vùng trồng và một số cơ sở chế biến Thạch 

đen trên địa bàn huyện Tràng Định sang bắt đầu từ 8 giờ 00 phút, ngày 

03/8/2021 (thứ Ba).  

Đồng thời bổ sung nội dung kiểm tra, thị sát Đường giao thông nông thôn 

Khuổi Vai, xã Đề Thám - Pàn Dào, Kéo Vèng, xã Kim Đồng: 

- Mời bổ sung thành phần: đại diện lãnh đạo Sở Giao thông vận tải, Sở Tài chính. 

- UBND huyện Tràng Định chuẩn bị báo cáo tình hình thực hiện dự án 

Đường giao thông nông thôn Khuổi Vai, xã Đề Thám - Pàn Dào, Kéo Vèng, xã 

Kim Đồng. 

- Sở Giao thông vận tải, Sở Tài chính đi chung xe do Sở Giao thông vận tải bố trí. 

Các nội dung khác của Giấy mời số 298/GM-UBND không thay đổi. 

(Thông báo này thay cho giấy mời) 

Ủy ban nhân dân tỉnh tỉnh trân trọng thông báo tới các thành phần biết, 

thực hiện./. 
 

                                                                                                                            

Nơi nhận: 
- Chủ tịch, các Phó Chủ tịch UBND tỉnh; 

- Các thành phần theo GM 298/GM-UBND;  

- UBND huyện Tràng Định; 

- Đài PT-TH tỉnh, Báo LS, 

Cổng TTĐT tỉnh (đưa tin); 

- C, PVP UBND tỉnh, các phòng CM,  

  HC-QT, TH-CB; 

- Lưu: VT, KT (PVĐ). 

TL. CHỦ TỊCH 

CHÁNH VĂN PHÒNG 

 

 

 

 

 

Phạm Hùng Trường 
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