
 

 

ỦY BAN NHÂN DÂN CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

TỈNH LẠNG SƠN Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
  

Số:            /TB-UBND     Lạng Sơn, ngày        tháng 01 năm 2023 

 

THÔNG BÁO 

Về việc thay đổi thời gian dự Hội nghị trực tuyến “Triển khai  

nhiệm vụ lao động, người có công và xã hội năm 2023” 

 

 

Thực hiện Thông báo số 5461/TB-LĐTBXH ngày 30/12/2022 của Bộ Lao 

động - Thương binh và Xã hội về việc tổ chức Hội nghị “Triển khai nhiệm vụ 

lao động, người có công và xã hội năm 2023”, Ủy ban nhân dân tỉnh đã ban hành 

Giấy mời số 05/GM-UBND ngày 05/01/2023 về việc dự Hội nghị trực tuyến 

“Triển khai nhiệm vụ lao động, người có công và xã hội năm 2023”, thời gian từ 

8 giờ 30 phút, ngày 12/01/2022 (thứ Năm) tại phòng họp trực tuyến tầng 4, trụ sở 

Ủy ban nhân dân tỉnh. 

Tuy nhiên, thực hiện ý kiến chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ, Bộ Lao 

động - Thương binh và Xã hội ban hành Công văn số 49/LĐTBXH-VP ngày 

06/01/2023 về việc tổ chức Hội nghị triển khai nhiệm vụ lao động, người có 

công và xã hội năm 2023 trong đó có thay đổi thời gian tổ chức Hội nghị. Do đó, 

Ủy ban nhân dân tỉnh thông báo thay đổi thời gian dự Hội nghị trực tuyến “Triển 

khai nhiệm vụ lao động, người có công và xã hội năm 2023” bắt đầu từ 8 giờ 00 

phút, ngày 14/01/2023 (thứ Bảy). 

Các nội dung khác tại Giấy mời số 05/GM-UBND không thay đổi. 

Ủy ban nhân dân tỉnh trân trọng thông báo tới các thành phần mời dự 

Hội nghị biết, thực hiện./. 

 

Nơi nhận:  
- Chủ tịch, các PCT UBND tỉnh; 

- Các thành phần tại Giấy mời 05/GM-UBND    

   ngày 05/01/2023; 

- C, PCVP UBND tỉnh,  

  các Phòng: TH, NC, HC-QT, TTTT; 

- Lưu: VT, KGVX(NCD). 

TL. CHỦ TỊCH 

CHÁNH VĂN PHÒNG 

 

 

 

 

 

 

Phạm Hùng Trường 
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