
 

 

ỦY BAN NHÂN DÂN  

TỈNH LẠNG SƠN 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM  

                   Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

Số:         /TB-UBND Lạng Sơn, ngày       tháng 3 năm 2023 

 

 

THÔNG BÁO  

Về việc thay đổi địa điểm phòng họp tại  

Giấy mời số 74/GM-UBND ngày 17/3/2023 

 
 

Ngày 17/3/2023, Ủy ban nhân dân tỉnh đã ban hành Giấy mời số 74/GM-

UBND về việc dự họp chuyên đề xem xét dự thảo Tờ trình của UBND tỉnh, 

Nghị quyết của HĐND tỉnh về: kéo dài thời gian thực hiện và giải ngân vốn kế 

hoạch đầu tư công và vốn đầu tư phát triển thực hiện các Chương trình mục 

tiêu quốc gia nguồn ngân sách địa phương năm 2022 sang năm 2023; bổ sung 

kế hoạch đầu tư công giai đoạn 2021 - 2025 thực hiện các Chương trình 

MTQG, phân bổ kế hoạch vốn đầu tư nguồn NST thực hiện Chương trình 

MTQG xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2021 - 2025 và năm 2023. 

Do trùng địa điểm tổ chức Hội nghị đối thoại của Thủ tướng Chính phủ 

với Thanh niên năm 2023, Ủy ban nhân dân tỉnh thông báo thay đổi địa điểm 

họp tại Giấy mời số 74/GM-UBND như sau: Phòng họp trực tuyến tầng 3, trụ 

sở Ủy ban nhân dân tỉnh; các nội dung khác tại Giấy mời số 74/GM-UBND 

không thay đổi. 

Ủy ban nhân dân tỉnh trân trọng thông báo tới các thành phần dự họp./.  
 

Nơi nhận: 
- Như thành phần (theo Giấy mời số 74/GM-

UBND ngày 17/3/2023); 

- Chủ tịch, các Phó Chủ tịch UBND tỉnh; 

- C, PCVP UBND tỉnh,  

  các phòng CM, HC-QT, Trung tâm TT;  

- Lưu: VT, KT(VAT).  

TL. CHỦ TỊCH 

 KT. CHÁNH VĂN PHÒNG 

PHÓ CHÁNH VĂN PHÒNG 

 

 

 

 

 

Vũ Quang Khánh 

 

 

  

 

 

 

 

 


		2023-03-21T10:07:28+0700


		2023-03-21T10:41:07+0700


		2023-03-21T10:41:07+0700


		2023-03-21T10:41:07+0700




