
 

 

 ỦY BAN NHÂN DÂN  

TỈNH LẠNG SƠN 
 

Số:           /TB-UBND 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM  

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
                     

 Lạng Sơn, ngày         tháng 6  năm 2022 

 

THÔNG BÁO 

Thay đổi thời gian và thành phần dự Kiểm tra tình hình thực hiện kế hoạch 

phát triển kinh tế - xã hội theo chuyên đề năm 2022 tại huyện  

Bình Gia và huyện Bắc Sơn 

  

Ngày 14/6/2022, Ủy ban nhân dân tỉnh đã ban hành Giấy mời số 251/GM-

UBND về Kiểm tra tình hình thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội theo 

chuyên đề năm 2022 tại huyện Bình Gia và huyện Bắc Sơn, thời gian bắt đầu từ 

6 giờ 00 ngày 21/6/2022 (thứ Ba).  

Do có chương trình công tác đột xuất, Ủy ban nhân dân tỉnh thông báo 

điều chỉnh thời gian và thành phần tham dự Đoàn kiểm tra như sau: 

1. Thời gian kiểm tra từ 6 giờ 00 phút, ngày 22/6/2021 (thứ Tư). 

2. Để phù hợp với lịch công tác chung của Chủ tịch, các Phó Chủ tịch 

UBND tỉnh ngày 22/6/2022, Đoàn kiểm điều chỉnh thành phần: Sở Khoa học và 

Công nghệ, Sở Tài nguyên và Môi trường, Sở Giao thông vận tải và Sở Công 

Thương không tham gia Đoàn kiểm tra theo Giấy mời số 251/GM-UBND trên. 

3. Sở Nội vụ bố trí 01 xe 7 chỗ phục vụ Lãnh đạo Sở Nội vụ và phóng 

viên Đài Phát thanh và Truyền hình, Báo Lạng Sơn, Cổng Thông tin điện tử tỉnh 

đi chung xe. 

Các nội dung khác tại Giấy mời số 251/GM-UBND không thay đổi. 

UBND tỉnh thông báo để các cơ quan liên quan biết, thực hiện./. 

 
Nơi nhận: 
 

- Như thành phần mời; 

- Đ/c Phó Chủ tịch TT UBND tỉnh; 

- Các thành phần tại GM số 251/GM-UBND; 

- C, PCVP UBND tỉnh,  

  các Phòng CM, HC-QT, TTTH-CB; 

- Lưu: VT, KGVX (NNK) 

TL. CHỦ TỊCH 
CHÁNH VĂN PHÒNG 

PHÓ CHÁNH VĂN PHÒNG 

 

 

 

 

 

Hoàng Xuân Đồng 
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