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CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

                     

Số:           /TB-UBND Lạng Sơn, ngày        tháng 5  năm 2022 

 
 

THÔNG BÁO 

Về việc thay đổi địa điểm Hội nghị trực tuyến triển khai các chính sách tín 

dụng thực hiện Nghị quyết số 11/NQ-CP ngày 30/01/2022 của Chính phủ 

 
 

Ngày 13/5/2022, UBND tỉnh đã ban hành Giấy mời số 192/GM-UBND 

dự Hội nghị trực tuyến toàn quốc triển khai các chính sách tín dụng thực hiện 

Nghị quyết số 11/NQ-CP ngày 30/01/2022 của Chính phủ. Để đảm bảo đường 

truyền phục vụ Hội nghị theo yêu cầu tại Công văn số 3791/NHCS-VP ngày 

13/5/2022 của Ngân hàng Chính sách xã hội về việc hỗ trợ đường truyền trực 

tuyến, UBND tỉnh thay đổi địa điểm tổ chức Hội nghị như sau:  

1. Điều chỉnh địa điểm Hội nghị Trực tuyến từ Giấy mời số 192/GM-

UBND sang phòng họp trực tuyến tầng 4, trụ sở UBND tỉnh. 

2. Phân công chuẩn bị 

 - Văn phòng UBND tỉnh (Trung tâm Tin học - Công báo) chủ trì, phối 

hợp với Sở Thông tin và Truyền thông, Viễn thông Lạng Sơn chuẩn bị các điều 

kiện về kỹ thuật, lễ tân phục vụ Hội nghị; 

- Sở Thông tin và Truyền thông chỉ đạo Viễn thông Lạng Sơn đảm bảo 

các điều kiện kết nối, duy trì hoạt động tại điểm cầu tỉnh Lạng Sơn phục vụ cho 

công tác tổ chức Hội nghị; 

- Chi nhánh NHCSXH tỉnh phối hợp với Văn phòng UBND tỉnh đảm bảo 

công tác lễ tân, phục vụ Hội nghị. 

3. Các nội dung khác tại Giấy mời số 192/GM-UBND không thay đổi. 

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

Nơi nhận:  
- Thành phần tại GM số 192/GM-UBND; 

- Chủ tịch, các Phó Chủ tịch UBND tỉnh; 

- Báo Lạng Sơn, Đài PT&TH tỉnh (đưa tin); 

- C, PVP UBND tỉnh,  

  các phòng CM, Trung tâm THCB; 

- Lưu: VT, KGVX(ĐDĐ). 

 

TL. CHỦ TỊCH 

CHÁNH VĂN PHÒNG 

 

 
 

 
 

 
Phạm Hùng Trường 
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