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Số:            /TB-UBND Lạng Sơn, ngày       tháng 10 năm 2021 

 

THÔNG BÁO 

Về việc thay đổi thời gian, địa điểm dự Hội thảo trực tuyến về phục hồi 

kinh tế, thích ứng linh hoạt, an toàn với đại dịch Covid-19: Khắc phục đứt 

gãy kinh tế, tăng cường kết nối giữa các địa phương 

 

 

UBND tỉnh đã ban hành Giấy mời số 448/GM-UBND ngày 10/10/2021 về 

việc mời dự Hội thảo trực tuyến về phục hồi kinh tế, thích ứng linh hoạt, an toàn 

với đại dịch Covid-19: Khắc phục đứt gãy kinh tế, tăng cường kết nối giữa các địa 

phương; theo đó địa điểm họp tại phòng họp trực tuyến tầng 3, trụ sở UBND tỉnh. 

Do Hội đồng lý luận Trung ương có Công văn số 81-CV/HĐLLTWW 

ngày 11/10/2021 về việc điều chỉnh thời gian tổ chức Hội thảo khoa học “Phục 

hồi kinh tế…”, đồng thời chiều ngày 13/10/2021 (thứ Tư) có công việc đột xuất 

sử dụng địa điểm tại phòng họp trực tuyến tầng 3, tầng 4 trụ sở UBND tỉnh, vì 

vậy UBND tỉnh thay đổi thời gian, địa điểm dự Hội thảo trực tuyến theo Giấy 

mời số 448/GM-UBND ngày 10/10/2021 như sau: 

 - Thời gian: từ 13h30 ngày 13/10/2021 (thứ Tư). 

 - Địa điểm: Phòng họp trực tuyến tầng 2, trụ sở Sở Thông tin và 

Truyền thông, số 1, đường Mai Thế Chuẩn, phường Chi Lăng, thành phố 

Lạng Sơn. 

 Đề nghị Sở Thông tin và Truyền thông chuẩn bị các điều kiện đảm bảo 

cho Hội thảo trực tuyến; Sở Kế hoạch và Đầu tư khẩn trương hoàn thành dự thảo 

bài phát biểu tham luận của Lãnh đạo tỉnh tại Hội thảo, gửi Văn phòng UBND 

tỉnh trước 16h ngày 12/10/2021. 

Các nội dung khác tại Giấy mời số 448/GM-UBND không thay đổi. 

UBND tỉnh thông báo tới các thành phần mời dự Hội thảo biết./.   
 

Nơi nhận:  
- Thành phần tại Giấy mời số 448/GM-UBND; 

- Chủ tịch, các Phó Chủ tịch UBND tỉnh; 

- C, PVP UBND tỉnh,  

  các phòng chuyên môn, HC-QT,  

  Trung tâm TH-CB;  

- Lưu: VT, KT (VTD).     

TL. CHỦ TỊCH 

KT. CHÁNH VĂN PHÒNG 

PHÓ CHÁNH VĂN PHÒNG 

 

 
 

 
 

 
Dương Văn Chiều 
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