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CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

Số: 190 /TB-UBND Lạng Sơn, ngày 09 tháng 4 năm 2019 
 

THÔNG BÁO 
Thay đổi thời gian kiểm tra, làm việc với các đơn vị                                   

trực thuộc Sở Lao động - Thương binh và Xã hội 

 

Ngày 02/4/2019, UBND tỉnh đã ban hành Thông báo số 177/TB-UBND 
về chương trình kiểm tra, làm việc của Lãnh đạo UBND tỉnh với các đơn vị trực 
thuộc Sở Lao động - Thương binh và Xã hội; tổ chức vào hồi 13 giờ 30 phút, 
ngày 11/4/2019 (thứ Năm). 

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

Thay đổi thời gian tổ chức buổi kiểm tra, làm việc với các đơn vị trực 
thuộc Sở Lao động - Thương binh và Xã hội sang 07 giờ 30 phút, ngày 
12/4/2019 (thứ Sáu), lịch trình cụ thể như sau: 

- Từ 07 giờ 15 phút, các thành phần tham gia đoàn xuất phát tại trụ sở 
UBND tỉnh.  

- Từ 07 giờ 30 phút: Đoàn kiểm tra thực tế tại Cơ sở bảo trợ xã hội tỉnh. 

- Từ 08 giờ 30 phút: Đoàn kiểm tra thực tế tại Cơ sở cai nghiện ma túy tỉnh. 

- Từ 09 giờ 45 phút: Đoàn kiểm tra thực tế và làm việc chung tại Trung 
tâm điều dưỡng người có công. 

Các nội dung khác tại Thông báo số 177/TB-UBND ngày 02/4/2019 của 
UBND tỉnh không thay đổi. 

UBND tỉnh thông báo để các thành phần liên quan thực hiện./. 
 
 

Nơi nhận:                                                            
- Chủ tịch, các Phó Chủ tịch UBND tỉnh; 
- Như thành phần mời tại TB số 177/TB-UBND; 
- Đài PTTH tỉnh, Báo LS (cử PV đưa tin); 
- C, PCVP UBND tỉnh, các Phòng:  
  KG-VX, TH, HC-QT, TH-CB; 
- Lưu: VT, KG-VX (NTH). 

TL. CHỦ TỊCH 
KT. CHÁNH VĂN PHÒNG 
PHÓ CHÁNH VĂN PHÒNG 

 

 
 
 
 
 

Phạm Hùng Trường 
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