
UBND TỈNH LẠNG SƠN CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

SỞ KẾ HOẠCH VÀ ĐẦU TƯ Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
  

Số: 13/GM-SKHĐT Lạng Sơn, ngày 20 tháng 02 năm 2022               

GIẤY MỜI 

Họp thẩm tra dự thảo Tờ trình của UBND tỉnh và dự thảo Nghị quyết của 

HĐND tỉnh quy định nguyên tắc, tiêu chí, định mức phân bổ vốn ngân sách 

nhà nước trung hạn và hằng năm để thực hiện Chương trình mục tiêu quốc 

gia phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi giai 

đoạn 2021 - 2030, giai đoạn I: từ năm 2021 đến năm 2025 
 

 

Thực hiện Thông báo số 88/TB-UBND ngày 18/02/2022 của UBND tỉnh 

về Kết luận của đồng chí Lương Trọng Quỳnh, Phó Chủ tịch UBND tỉnh tại 

cuộc họp chuyên đề xem xét dự thảo Nghị quyết của HĐND tỉnh quy định 

nguyên tắc, tiêu chí, định mức phân bổ vốn ngân sách nhà nước trung hạn và 

hằng năm để thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế -xã hội 

vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2021 -2030, giai đoạn I: từ 

năm 2021 đến năm 2025 trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn; Sở Kế hoạch và Đầu tư tổ 

chức họp thống nhất một số nội dung như sau: 

1. Thành phần: 

- Sở Kế hoạch và Đầu tư: Lãnh đạo Sở, Phòng Quản lý đầu tư công; 

- Đại diện Lãnh đạo Ban Dân tộc tỉnh; 

- Đại diện Lãnh đạo các sở, ngành, cơ quan: Văn phòng UBND tỉnh, Tài 

chính, Tư pháp, Giao thông vận tải, Xây dựng, Nông nghiệp và Phát triển nông 

thôn, Công Thương, Thông tin và Truyền Thông, Lao động - Thương binh và 

Xã hội, Giáo dục và Đào tạo, Y tế, Văn hóa, Thể thao và Du lịch; 

- Đại diện Lãnh đạo UBND huyện Cao Lộc; 

2. Nội dung: Thẩm tra dự thảo Tờ trình của UBND tỉnh và dự thảo Nghị 

quyết của HĐND tỉnh quy định nguyên tắc, tiêu chí, định mức phân bổ vốn ngân 

sách nhà nước trung hạn và hằng năm để thực hiện Chương trình mục tiêu quốc 

gia phát triển kinh tế -xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi giai 

đoạn 2021 -2030, giai đoạn I: từ năm 2021 đến năm 2025 trên địa bàn tỉnh Lạng 

Sơn.  

3.Thời gian: Từ 14 giờ 00, ngày 21/02/2022 (thứ Hai); 

4. Địa điểm: Tại phòng họp 402, trụ sở Sở Kế hoạch và Đầu tư. 

5. Đề nghị các thành phần dự họp chủ động nghiên cứu tài liệu, tham gia 

ý kiến tại cuộc họp đối với dự thảo Tờ trình của UBND tỉnh và dự thảo Nghị 

quyết của HĐND tỉnh quy định nguyên tắc, tiêu chí, định mức phân bổ vốn ngân 

sách nhà nước trung hạn và hằng năm để thực hiện Chương trình mục tiêu quốc 
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gia phát triển kinh tế -xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi giai 

đoạn 2021 -2030, giai đoạn I: từ năm 2021 đến năm 2025 trên địa bàn tỉnh Lạng 

Sơn do Ban Dân tộc tỉnh soạn thảo. 

(Có tài liệu kèm theo) 

* Lưu ý: Các thành phần tham dự họp thực hiện nghiêm các quy định về 

phòng, chống dịch Covid-19.  

Sở Kế hoạch và Đầu tư trân trọng kính mời các đồng chí dự họp đúng thời 

gian và địa điểm nêu trên./. 

Nơi nhận: 
- Các thành phần mời; 

- Lãnh đạo Sở; 

- VP Sở chuẩn bị phòng họp; 

- Lưu: VT, QLĐTC. 

KT. GIÁM ĐỐC 

PHÓ GIÁM ĐỐC  
 

 

 
  
  

 Hứa Thị Hằng 
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