
 

 

UỶ BAN NHÂN DÂN 

TỈNH LẠNG SƠN 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

Số:            /TB-UBND Lạng Sơn, ngày       tháng 4 năm 2021 
 

THÔNG BÁO 

Thay đổi thời gian họp chuyên đề xem xét dự thảo Nghị quyết của 

Hội đồng nhân dân tỉnh quy định mức hỗ trợ đóng bảo hiểm y tế 

cho một số đối tượng trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn  

 

Ngày 12/4/2021, UBND tỉnh đã ban hành Giấy mời số 138/GM-UBND 

họp chuyên đề xem xét dự thảo Nghị quyết của Hội đồng nhân dân tỉnh quy định 

mức hỗ trợ đóng bảo hiểm y tế cho một số đối tượng trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn; 

tổ chức vào hồi 8 giờ 00 phút, ngày 15/4/2021 (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 họp chuyên đề xem xét dự thảo Nghị 

quyết của Hội đồng nhân dân tỉnh quy định mức hỗ trợ đóng bảo hiểm y tế cho 

một số đối tượng trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn theo Thông báo số 113/TB-UBND 

ngày 14/3/2019 của UBND tỉnh từ 8 giờ 00 phút, ngày 15/4/2021 sang 14 giờ, 

ngày 20/4/2021 (thứ Ba). Các nội dung khác tại Giấy mời số 138/GM-UBND 

ngày 12/4/2021 của UBND tỉnh không thay đổi. 

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

 
 

Nơi nhận: 
- Thường trực HĐND tỉnh;                                                              

- Chủ tịch, các Phó Chủ tịch UBND tỉnh; 

- Như thành phần tại GM số 138/GM-UBND; 

- C, PCVP UBND tỉnh, các Phòng:  

  KG-VX, TH, HC-QT, TH-CB; 

- Lưu: VT, KG-VX (NTB). 

TL. CHỦ TỊCH 
KT. CHÁNH VĂN PHÒNG 

PHÓ CHÁNH VĂN PHÒNG 
 

 
 

 
 

 

Dương Công Hiệp 
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