
 

 

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 4 năm 2021 

 
 

THÔNG BÁO 

Bổ sung nội dung họp UBND tỉnh thường kỳ tháng 4 năm 2021 (kỳ 1)  

(Ngày 19 tháng 4 năm 2021) 
_______________________ 

 

      Kính gửi: 

                                  - Lãnh đạo Hội đồng nhân dân tỉnh; 

   - Lãnh đạo Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh; 

                                  - Lãnh đạo Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh; 

                                         - Thành viên Ủy ban nhân dân tỉnh.  

 

UBND tỉnh đã ban hành Giấy mời số 134/GM-UBND ngày 08/4/2021 về 

tổ chức họp UBND tỉnh thường kỳ tháng 4/2021 (kỳ 1). Do yêu cầu công việc, 

Chủ tịch UBND tỉnh quyết định bổ sung 01 nội dung thảo luận tại phiên họp 

trên như sau:  

Sở Y tế trình (họp sau nội dung thứ 8 tại Giấy mời số 134/GM-UBND):  

 Dự thảo Quyết định của UBND tỉnh ban hành tiêu chuẩn, định mức sử 

dụng xe ô tô chuyên dùng trong lĩnh vực y tế cho các cơ quan, đơn vị trực thuộc 

ngành y tế trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn. 

 Mời lãnh đạo: các Ban của HĐND tỉnh, Văn phòng Đoàn ĐBQH và HĐND 

tỉnh; Thủ trưởng các sở, ngành: Lao động - Thương binh và Xã hội, Tư pháp; Chủ 

tịch UBND huyện Cao Lộc và thành phố Lạng Sơn.  

 UBND tỉnh thông báo để các cơ quan, tổ chức biết, dự họp./. 
 

Nơi nhận:  
- Thành phần dự họp; 

- Thành phần tại Giấy mời 134/GM-UBND; 

- Chủ tịch, các Phó Chủ tịch UBND tỉnh; 

- C, PVP UBND tỉnh,  

các phòng CM, TH-CB;  

- Lưu: VT, THNC (ĐTK).    

TL. CHỦ TỊCH 

CHÁNH VĂN PHÒNG 

 

 

 

 
 

Phạm Hùng Trường  
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