
 

 

ỦY BAN NHÂN DÂN   

TỈNH LẠNG SƠN 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc                                                                                                                                                                                                                                         

 

Số:         /TB-UBND Lạng Sơn, ngày       tháng 9 năm 2020 

 
 

THÔNG BÁO 

Về việc thay đổi thời gian kiểm tra tình hình thực hiện dự án Đường đến 

trung tâm các xã Xuân Dương - Ái Quốc (huyện Lộc Bình) và xã Thái Bình 

(huyện Đình Lập); dự án Hồ chứa nước Bản Lải, giai đoạn 1  

 

 

Ngày 08/9/2020 Ủy ban nhân dân tỉnh đã ban hành Giấy mời số 308/GM-

UBND mời dự kiểm tra tình hình thực hiện dự án Đường đến trung tâm các xã 

Xuân Dương - Ái Quốc (huyện Lộc Bình) và xã Thái Bình (huyện Đình Lập), dự 

án Hồ chứa nước Bản Lải, giai đoạn 1; thời gian kiểm tra trong buổi sáng ngày 

11/9/2020 (thứ Sáu). 

Do trùng thời gian tổ chức Hội nghị tổng kết công tác kiểm tra, giám sát, 

nhiệm kỳ 2015-2020 của Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy, lịch kiểm tra theo Giấy mời 

nêu trên chuyển về buổi sáng ngày 10/9/2020 (thứ Năm). 

Các sở, ngành tỉnh tập trung tại Trụ sở Ủy ban nhân dân tỉnh, xuất phát đi 

kiểm tra thực địa lúc 6 giờ ngày 10/9/2020. Các nội dung khác theo Giấy mời số 

308/GM-UBND ngày 08/9/2020 của Ủy ban nhân dân tỉnh không thay đổi. 

 Ủy ban nhân dân tỉnh thông báo để các thành phần dự họp biết, thực hiện./. 

 

Nơi nhận:  
- Chủ tịch, các Phó Chủ tịch UBND tỉnh; 

- Như thành phần tại Giấy mời 308/GM-UBND; 

- Đài PT-TH tỉnh, Báo Lạng Sơn; 

- C, PCVP UBND tỉnh,  

  các phòng CM, HC-QT, Trung tâm TH-CB; 

- Lưu: VT, KT( VQK). 

TL. CHỦ TỊCH 

KT. CHÁNH VĂN PHÒNG 

PHÓ CHÁNH VĂN PHÒNG 

 

 

 

 
 

 

Dương Văn Chiều 
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