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Số: 97 /TB-UBND Lạng Sơn, ngày 11  tháng 3 năm 2019
 

THÔNG BÁO 
Thay đổi thời gian Hội nghị trực tuyến triển khai nhiệm vụ phòng,  

chống bệnh dịch tả lợn Châu Phi và hoãn cuộc Họp xem xét tiến độ triển 
khai một số dự án đầu tư trên địa bàn tỉnh 

    

Ngày 08/3/2019 UBND tỉnh đã ban hành Giấy mời số 78/GM-UBND về  
Hội nghị trực tuyến triển khai nhiệm vụ công tác phòng, chống bệnh dịch tả lợn 
Châu Phi và Giấy mời số 80/GM-UBND về họp xem xét tiến độ triển khai Dự án 
đầu tư Khách sạn - Sân golf Hoàng Đồng; Dự án xây dựng hạ tầng Cụm công 
nghiệp Hợp Thành 1, Hợp Thành 2 và khu tái định cư Hợp Thành theo hình thức 
đối tác công tư (PPP); Dự án khu đô thị mới Mai Pha, thành phố Lạng Sơn. 

Do bận chương trình công tác đột xuất, UBND tỉnh thông báo: 

1. Thay đổi thời gian tổ chức Hội nghị trực tuyến triển khai nhiệm vụ 
công tác phòng, chống bệnh dịch tả lợn Châu Phi theo Giấy mời số 78/GM-
UBND ngày 08/3/2019 của UBND tỉnh từ 14 giờ 00 ngày 13/3/2019 thành  8 
giờ 00 phút ngày 13/3/2019. 

Thời gian kiểm tra, chạy thử đường truyền thực hiện vào 15 giờ ngày 
12/3/2019 và thử lại từ 7 giờ 00 phút ngày 13/3/2019. Các nội dung khác tại 
Giấy mời số 78/GM-UBND ngày 08/3/2019 của UBND tỉnh không thay đổi. 

2. Hoãn cuộc Họp xem xét tiến độ triển khai Dự án đầu tư Khách sạn - Sân 
golf Hoàng Đồng; Dự án xây dựng hạ tầng Cụm công nghiệp Hợp Thành 1, Hợp 
Thành 2 và khu tái định cư Hợp Thành theo hình thức đối tác công tư (PPP); Dự 
án khu đô thị mới Mai Pha, thành phố Lạng Sơn theo Giấy mời số 80/GM-
UBND ngày 08/3/2019 của UBND tỉnh. Thời gian tổ chức lại cuộc họp sẽ thông 
báo cụ thể sau 

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

Nơi nhận:  
- Chủ tịch, các Phó Chủ tịch UBND tỉnh; 
- Như thành phần tại Giấy mời số 78/GM-UBND  
  và Giấy mời số 80/GM-UBND; 
- Viễn thông Lạng Sơn; Đài PT-TH, Báo Lạng Sơn,  
  Cổng Thông tin điện tử tỉnh (đưa tin);   
- C, PVP UBND tỉnh, 
  các phòng CV, HC-QT, TH-CB; 
- Lưu: VT, KTN(HVTr).  

TL. CHỦ TỊCH 
CHÁNH VĂN PHÒNG 
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