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THÔNG BÁO 
Về việc điều chỉnh thời gian kiểm tra công tác chuẩn bị 

 tổ chức Hội nghị xúc tiến đầu tư tỉnh Lạng Sơn 

 
 

Ngày 17/9/2019 UBND tỉnh đã ban hành Giấy mời số 342/GM-UBND 
mời các thành phần dự kiểm tra công tác chuẩn bị tổ chức Hội nghị xúc tiến đầu 
tư tỉnh Lạng Sơn, thời gian làm việc từ 13 giờ 30 ngày 18/9/2019. 

Do có công việc đột xuất, UBND tỉnh thông báo điều chỉnh thời gian cuộc 
kiểm tra công tác chuẩn bị tổ chức Hội nghị xúc tiến đầu tư tỉnh Lạng Sơn, sang 
ngày 19/9/2019 (thứ Năm), cụ thể: 

- Từ 7h30: Kiểm tra Trung tâm Hội nghị tỉnh, các khách sạn: Vinpearl, 
Mường Thanh, Khải Nga; các tuyến giao thông liên quan (đoàn tập trung tại trụ 
sở UBND tỉnh lúc 7h20). 

- Từ 9h30: Làm việc tại phòng họp tầng 4 Trụ sở UBND tỉnh. 

Bổ sung mời Lãnh đạo Ban Quản lý Khu kinh tế  cửa khẩu Đồng Đăng 
- Lạng Sơn dự. 

Các nội dung khác tại Giấy mời số 342/GM-UBND ngày 17/9/2019 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 làm việc 
 tại Giấy mời số 342/GM-UBND; 
- Ban Quản lý Khu kinh tế cửa khẩu ĐĐ-LS; 
- Văn phòng Tỉnh ủy; 
- Đài PTTH tỉnh, Báo Lạng Sơn; 
- C, PVP UBND tỉnh,  
 các Phòng: TH, HC-QT, TH-CB; 

- Lưu: VT, KTTH(LKT).  

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

 
 
 
 
 

Dương Văn Chiều 
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