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THÔNG BÁO 

Về việc thay đổi thời gian và bổ sung nội dung họp tại Giấy mời số 179/GM-

UBND ngày 09/5/2022 của UBND tỉnh mời họp Ban Điều hành Chương 

trình mở rộng quy mô vệ sinh và nước sạch nông thôn dựa trên kết quả, 

tổng kết công tác năm 2021, triển khai nhiệm vụ năm 2022 
 

 

Ngày 09/5/2022, UBND tỉnh đã ban hành Giấy mời số 179/GM-UBND về 

việc mời họp Ban Điều hành Chương trình mở rộng quy mô vệ sinh và nước 

sạch nông thôn dựa trên kết quả, tổng kết công tác năm 2021, triển khai nhiệm 

vụ năm 2022. Do yêu cầu công việc, Lãnh đạo UBND tỉnh quyết định thay đổi 

thời gian và bổ sung nội dung cuộc trên như sau: 

1. Điều chỉnh thời gian họp Ban Điều hành Chương trình mở rộng quy mô 

vệ sinh và nước sạch nông thôn dựa trên kết quả, tổng kết công tác năm 2021, 

triển khai nhiệm vụ năm 2022 tại Thông báo số 251/TB-UBND ngày 11/5/2022 

thành như sau: từ 14h00 - 15h30 ngày 17/5/2022 (thứ Ba). 

Thành phần, nội dung, địa điểm: theo Giấy mời số 179/GM-UBND ngày 

09/5/2022 của UBND tỉnh. 

2. Bổ sung nội dung họp chuyên đề xem xét dự thảo Tờ trình của UBND 

tỉnh đề nghị xây dựng Nghị quyết của Hội đồng nhân dân tỉnh quy định chính 

sách hỗ trợ rủi ro trong công tác tiêm phòng gia súc trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn 

giai đoạn 2022 - 2025 như sau: 

a) Thời gian: từ 15h30 - 17h00 ngày 17/5/2022 (thứ Ba). 

b) Địa điểm: Phòng họp tầng 4, trụ sở UBND tỉnh.  

c) Thành phần: 

- Đồng chí Lương Trọng Quỳnh, Phó Chủ tịch UBND tỉnh chủ trì; 

- Đại diện Lãnh đạo Ban Kinh tế Ngân sách, Ban Dân tộc (HĐND tỉnh); 

- Đại diện Lãnh đạo các Sở, ngành: Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, 

Kế hoạch và Đầu tư, Tài chính, Tư pháp, Y tế, Hội Nông dân tỉnh và Văn phòng 

UBND tỉnh. 

- Đại diện Lãnh đạo UBND các huyện, thành phố; 

d) Phân công chuẩn bị: 

- Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn chuẩn bị các tài liệu liên quan 

phục vụ cuộc họp. 



- Các thành phần tham dự chuẩn bị nội dung có liên quan báo cáo, đề xuất 

tại cuộc họp (có tài liệu gửi kèm theo). 

- Văn phòng UBND tỉnh chuẩn bị phòng họp, công tác lễ tân, cập nhật tài 

liệu trên hệ thống máy tính phục vụ cuộc họp. 

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

Nơi nhận:  
- Thành phần tại GM số 179/GM-UBND và 

bổ sung tại TB này; 

- Chủ tịch, các Phó Chủ tịch UBND tỉnh; 

- Báo Lạng Sơn, Đài PT-TH tỉnh; 

- C, PVP UBND tỉnh, các phòng CM, HC-QT, 

Trung tâm TH-CB;  

- Lưu: VT, KT (PVĐ).     

TL. CHỦ TỊCH 

KT. CHÁNH VĂN PHÒNG 

PHÓ CHÁNH VĂN PHÒNG 

 

 

 
 

 
 

Dương Công Hiệp 
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