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THÔNG BÁO 

V/v thay đổi thời gian làm việc với UBND xã Mai Pha  
và hoãn buổi làm việc với UBND xã Quảng Lạc  

về công tác xây dựng nông thôn mới 
 

 Ngày 15/3/2019, UBND thành phố ban hành Giấy mời số 90/GM-UBND 

làm việc với UBND xã Mai Pha về công tác xây dựng nông thôn mới, khu dân 

cư kiểu mẫu, các mô hình hỗ trợ phát triển sản xuất và Dự án sản xuất rau an 

toàn gắn với tiêu thụ sản phẩm thành phố Lạng Sơn vào hồi 08 giờ 00 phút, 

ngày 19/3/2019 (Thứ Ba) và Giấy mời số 91/GM-UBND làm việc với UBND xã 

Quảng Lạc về công tác xây dựng nông thôn mới, khu dân cư kiểu mẫu và các 

mô hình hỗ trợ phát triển sản xuất vào hồi 08 giờ 00 phút, ngày 21/3/2019    

(Thứ Năm) 

Do có chương trình công tác đột xuất, UBND thành phố thông báo hoãn 

làm việc với UBND xã Mai Pha vào 08 giờ 00 phút, ngày 19/3/2019 (Thứ Ba) 

và thay đổi thời gian làm việc vào 08 giờ 00 phút, ngày 19/3/2019 (Thứ Năm);  

đồng thời thông báo hoãn nội dung kiểm tra với UBND xã Quảng Lạc ngày 

ngày 19/3/2019 và sẽ tổ chức vào thời gian khác (thời gian cụ thể UBND thành 

phố sẽ thông báo sau). 

UBND thành phố trân trọng thông báo tới các thành phần dự Hội nghị biết./. 

 

 
Nơi nhận: 
- CT, các PCT UBND TP (b/c); 
- Như thành phần mời (theo Giấy mời số 90/GM-
UBND; 91/GM-UBND ngày 15/3/2019); 
- CPVP, CVVP, QTM; 
- Lưu: VT. 

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