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Cao Lộc, ngày    tháng 02 năm 2020 

 

THÔNG BÁO 

Về việc tạm dừng tổ chức gặp mặt doanh nghiệp, Hợp tác xã, nhà đầu tư xuân 

Canh Tý 2020 trên địa bàn huyện Cao Lộc 

 

UBND huyện đã ban hành Kế hoạch số 313/KH-UBND ngày 31/12/2019 

Về việc Tổ chức gặp mặt doanh nghiệp, Hợp tác xã, nhà đầu tư xuân Canh Tý và 

phát động phong trào ủng hộ xây dựng nông thôn mới trên địa bàn huyện Cao Lộc 

2020, thời gian vào hồi 08 giờ 00 phút, ngày 12/02/2020. 

Tuy nhiên, do thời điểm hiện nay đang xảy ra dịch bệnh viêm đường hô hấp 

cấp do chủng mới của vi rút Corona. Vì vậy UBND huyện thông báo tạm dừng tổ 

chức gặp mặt doanh nghiệp, Hợp tác xã, nhà đầu tư xuân Canh Tý 2020.  Thời gian 

tổ chức sẽ thông báo sau. 

Các nội dung khác tại Kế hoạch số 313/KH-UBND ngày 31/12/2019 không 

thay đổi. 

UBND huyện trân trọng thông báo tới các doanh nghiệp, Hợp tác xã, nhà 

đầu tư  và các phòng, ban, đơn vị, UBND các xã, thị trấn với nội dung trên./. 
 

          TL. CHỦ TỊCH                                                                   

Nơi nhận:                                                                  CHÁNH VĂN PHÒNG 
- TT Huyện uỷ, HĐND huyện (B/cáo); 

- UB MTTQVN huyện; 

- CT, các PCT UBND huyện; 

- Các doanh nghiệp, nhà đầu tư; 

- Công an huyện, Ban CHQS huyện;                                                        
- Chi cục Hải quan Hữu Nghị,  

Hải quan Ga Đồng Đăng và Đồn BP Hữu Nghị; 

- Các phòng, ban, đoàn thể huyện;                                                Hứa Anh Tuấn 

- Phòng Tài chính-Kế hoạch (03b),  

Chi Cục Thuế huyện; Bảo hiểm xã hội huyện; 

- Trung tâm VH, TT và TT huyện; 

- UBND các xã, thị trấn; 

- CPVP; 

- Lưu: VT.                                                                                   
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