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THÔNG BÁO 

 Thời gian tổ chức và bổ sung nội dung  
họp UBND thành phố thường kỳ tháng 4/2018 

 

Ngày 23/4/2018, UBND thành phố Lạng Sơn đã ban hành Giấy mời số 
177/GM-UBND về việc tổ chức họp UBND thành phố thường kỳ tháng 4/2018 
vào ngày 27/4/2018 với 04 nội dung. Tuy nhiên, do có Chương trình công tác 
đột xuất, phiên họp trên đã được UBND thành phố thông báo hoãn để tổ chức 
vào thời gian khác. 

Để tiếp tục thực hiện Chương trình công tác, UBND thành phố thông báo thời 
gian tổ chức và bổ sung 01 nội dung tại phiên họp thường kỳ tháng 4/2018 như sau: 

1. Thời gian: Từ 14 giờ 00 phút, ngày 04/5/2018 (Thứ Sáu). 

2. Địa điểm: Tại phòng họp trực tuyến - UBND thành phố Lạng Sơn. 

(Số 30 đường Lê Lợi, phường Vĩnh Trại, thành phố Lạng Sơn) 

3. Nội dung bổ sung: Thông qua Dự thảo Kế hoạch thực hiện Đề án dạy 
và học ngoại ngữ trong hệ thống giáo dục quốc dân giai đoạn 2018 - 2025 trên địa 
bàn thành phố Lạng Sơn. 

- Cơ quan tham mưu: Phòng Giáo dục và Đào tạo thành phố. 

- Thành phần mời dự họp: Chuyên viên Văn phòng HĐND-UBND thành 
phố.  

- Thứ tự trình: Nội dung họp cuối cùng theo Giấy mời số 177/GM-UBND 
ngày 23/4/2018 của UBND thành phố. 

Các nội dung trình khác tại Giấy mời số 177/GM-UBND không thay đổi. 

UBND thành phố thông báo để các cơ quan, đơn vị biết, dự họp./. 

Thông báo này thay cho Giấy mời./. 

 
Nơi nhận: 
- TT Thành ủy (b/c); 
- TT HĐND TP; 
- CT, PCT UBND TP; 
- Thành phần mời theo GM số 177/GM-
UBND ngày 23/4/2018; 
- Như TP mời họp và cơ quan trình; 
- CPVP, CVVP; 
- Lưu: VT. 
 

TL. CHỦ TỊCH 
KT. CHÁNH VĂN PHÒNG 
PHÓ CHÁNH VĂN PHÒNG 
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