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THÔNG BÁO 

Thay đổi thời gian và bổ sung thành phần dự Hội nghị trực tuyến của 

 Bộ Kế hoạch và Đầu tư về công tác quy hoạch 

  

Ngày 23/9/2021, Ủy ban nhân dân tỉnh đã ban hành Giấy mời số 400/GM-

UBND về tham dự hội nghị trực tuyến của Bộ Kế hoạch và Đầu tư về công tác 

quy hoạch, thời gian bắt đầu từ 8 giờ 00 ngày 28/9/2021 (thứ Ba). 

Do có sự điều chỉnh thời gian họp của Bộ Kế hoạch và Đầu tư tại Công 

văn số 241/BKHĐT-QLQH ngày 24/9/2021, Ủy ban nhân dân tỉnh thông báo 

điều chỉnh thời gian và bổ sung thành phần tham dự Hội nghị như sau: 

1. Thành phần 

1.1. Tại điểm cầu cấp tỉnh 

- Đồng chí Lương Trọng Quỳnh, Phó Chủ tịch UBND tỉnh - Chủ trì; 

- Đại diện lãnh đạo sở, ban, ngành: Xây dựng, Tài nguyên và Môi trường, 

Giao thông vận tải, Công Thương, Tài chính, Nông nghiệp và Phát triển nông 

thôn, Thông tin và Truyền thông, Lao động - Thương binh và Xã hội, Văn hóa, 

Thể thao và Du lịch, Khoa học và Công nghệ, Giáo dục và Đào tạo, Y tế, Ban 

Dân tộc, Công an tỉnh, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh, Ban Quản lý Khu kinh tế cửa 

khẩu Đồng Đăng-Lạng Sơn, Cục Thống kê. 

- Đại diện lãnh đạo Sở, lãnh đạo phòng và chuyên viên liên quan của Sở 

Kế hoạch và Đầu tư. 

- Đại diện Liên danh tư vấn lập Quy hoạch tỉnh Lạng Sơn thời kỳ 2021-

2030, tầm nhìn đến năm 2050 (giao Sở Kế hoạch và Đầu tư mời). 

1.2. Điểm cầu cấp huyện 

- Lãnh đạo UBND các huyện, thành phố; 

- Đại diện lãnh đạo các phòng, ban chuyên môn trực thuộc cấp huyện có 

liên quan (do cấp huyện chọn mời dự). 

2. Thời gian: từ 14 giờ, ngày 30/9/2021 (thứ Năm).   

3. Địa điểm 

3.1. Điểm cầu ở tỉnh 

Tại phòng họp tầng 4, trụ sở UBND tỉnh. 

3.2. Điểm cầu ở cấp huyện 

Tại phòng họp trực tuyến của UBND cấp huyện, thành phố. 

4. Tổ chức thực hiện 

4.1. Sở Kế hoạch và Đầu tư, Văn phòng UBND tỉnh: thực hiện theo 



nhiệm vụ được phân công tại Giấy mời số 400/GM-UBND ngày 23/9/2021 của 

UBND tỉnh. 

4.2. Viễn thông Lạng Sơn: phối hợp với Sở Thông tin và Truyền thông,  

Trung tâm Tin học - Công báo (Văn phòng UBND tỉnh), UBND cấp huyện 

chuẩn bị các điều kiện về kỹ thuật đảm bảo phục vụ Hội nghị. 

4.3. UBND các huyện, thành phố 

UBND các huyện, thành phố chủ động liên hệ với Sở Kế hoạch và Đầu tư 

để đăng ký đại biểu, tiếp nhận tài liệu và các điều kiện cơ sở vật chất tổ chức 

Hội nghị cấp huyện; gửi giấy mời đến các thành phần tham dự Hội nghị cấp 

huyện đảm bảo đúng quy định, đúng thành phần; phối hợp với Viễn thông Lạng 

Sơn đảm bảo các điều kiện về kỹ thuật đảm bảo phục vụ Hội nghị. 

Đại biểu tham dự Hội nghị ở tất cả các điểm cầu thực hiện nghiêm túc 

công tác phòng dịch Covid-19 theo quy định. 

UBND tỉnh thông báo để các cơ quan, đơn vị biết./. 

 
Nơi nhận: 
 

- Như thành phần mời; 

- Chủ tịch, các Phó Chủ tịch UBND tỉnh; 

- Đài PT&TH tỉnh, Báo Lạng Sơn (đưa tin); 

- Viễn thông Lạng Sơn; 

- C, PCVP UBND tỉnh,  

  các Phòng CM, HC-QT, TTTH-CB; 

- Lưu: VT, KT(HVTr) 

TL. CHỦ TỊCH 
CHÁNH VĂN PHÒNG 

PHÓ CHÁNH VĂN PHÒNG 

 

 

 

 

 

Dương Văn Chiều 
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