
 

 

ỦY BAN NHÂN DÂN 

THÀNH PHỐ LẠNG SƠN 

 

Số:         /TB-UBND 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
 

TP. Lạng Sơn, ngày 11 tháng 5 năm 2022 

 

THÔNG BÁO 

Thay đổi địa điểm Dự Lễ phát động triển khai nền tảng “Công dân số - Xứ 

Lạng” và phát triển tài khoản thanh toán điện tử 

   

 

Ngày 10/5/2022, Ủy ban nhân dân đã ban hành Giấy mời số 240/GM-

UBND về việc Dự Lễ phát động triển khai nền tảng “Công dân số - Xứ Lạng” 

và phát triển tài khoản thanh toán điện tử. Do có trùng cuộc họp lúc 8h00 ngày 

13/5/2022 tại phòng họp trực tuyến trụ sở HĐND-UBND thành phố, UBND 

thành phố Lạng Sơn thông báo như sau: 

- Tại mục “I. BUỔI CHIỀU NGÀY 12/5/2022 (Thứ Năm): Từ 14 giờ 00 

phút” Không thay đổi giữ nguyên theo giấy mời;  

- Tai mục “II. BUỔI SÁNG NGÀY 13/5/2022 (Thứ Sáu): Từ 8 giờ 00 phút, 

tại phòng họp Trực tuyến, trụ sở HĐND - UBND thành phố Lạng Sơn chuyển 

sang phòng họp trực tuyến phòng GD&ĐT thành phố. 

- Phòng GD&ĐT thành phố phối hợp với các đơn vị liên quan chuẩn bị 

phòng họp trực tuyến, các điều kiện cần thiết để phục vụ cuộc họp.  

Các nội dung khác tại giấy mời số 240/GM-UBND ngày 10/5/2022 của 

Ủy ban nhân dân không thay đổi. 

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

Nơi nhận:  

- CT, các PCT UBND TP (b/c); 

- Các thành phần theo GM số 240/GM-

UBND ngày 10/5/2022 ; 

- Phòng GD&ĐT TP; 

- CPVP, CVVX, QTM; 

- Lưu: VT. 

TL. CHỦ TỊCH 

KT. CHÁNH VĂN PHÒNG 

PHÓ CHÁNH VĂN PHÒNG 

 

 

 

 

 

Vũ Lê Dũng 
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