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THÔNG BÁO 

Điều chỉnh thời gian, chương trình họp UBND tỉnh thường kỳ tháng 9/2021 

(Ngày 22 tháng 9 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 390/GM-UBND ngày 17/9/2021 về 

việc họp UBND tỉnh thường kỳ tháng 9/2021, thời gian họp ngày 23/9/2021. Do 

thay đổi lic̣h hop̣ Ban Thường vu ̣Tỉnh ủy trùng với lic̣h hop̣ UBND tỉnh, Chủ tịch 

UBND tỉnh quyết định điều chỉnh thời gian, chương trình phiên họp UBND tỉnh 

tháng 9/2021 như sau:  

1. Về thời gian tổ chức phiên họp  

Phiên họp UBND tỉnh tháng 9/2021 tổ chức ngày 22/9/2021 (thứ Tư). 

(Sáng bắt đầu từ 7 giờ 30, chiều từ 13 giờ 30).  

2. Về điều chỉnh nội dung trình tại phiên họp  

Phiên họp UBND tỉnh không thảo luận dự thảo Báo cáo của Tỉnh ủy về 

tổng kết 20 năm thực hiện Nghị quyết số 13-NQ/TW ngày 18/3/2002, Hội nghị 

lần thứ năm của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa IX về tiếp tục đổi mới, 

phát triển và nâng cao hiệu quả kinh tế tập thể (Sở Kế hoạch và Đầu tư trình). 

Lý do: dự thảo cần tiếp tục bổ sung, hoàn thiện theo kết luận của lãnh đạo 

UBND tỉnh tại cuộc họp chuyên đề ngày 17/9/2021. 

Các nội dung khác tại Giấy mời số 390/GM-UBND không thay đổi.  

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

Nơi nhận:  
- Thành phần tại Giấy mời 390/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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