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GIẤY MỜI 

Họp xem xét Dự thảo Nghị quyết của HĐND tỉnh quy định cơ chế lồng ghép 

nguồn vốn giữa các chương trình mục tiêu quốc gia, giữa các chương trình 

mục tiêu quốc gia và các chương trình, dự án khác; cơ chế huy động các 

nguồn lực khác thực hiện các chương trình mục tiêu quốc gia giai đoạn 

2021-2025 trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn và Dự thảo Quyết định của UBND 

tỉnh quy định về phân cấp quản lý, tổ chức thực hiện các Chương trình mục 

tiêu quốc gia trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn  

 

 

Thực hiện các Công văn của UBND tỉnh: Số 2954/VP-KT ngày 

02/7/2022 về việc xây dựng Nghị quyết của HĐND tỉnh quy định một số nội 

dung liên quan đến thực hiện các chương trình MTQG giai đoạn 2021-2025 trên 

địa bàn tỉnh; số 2845/VP-KT ngày 27/6/2022 về việc đồng ý xây dựng Quyết 

định của UBND tỉnh về phân cấp quản lý, tổ chức thực hiện các Chương trình 

mục tiêu quốc gia trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn. Sau khi rà soát, chỉnh sửa theo ý 

kiến góp ý các cơ quan liên quan, để đảm bảo nội dung các hồ sơ: Dự thảo Nghị 

quyết của HĐND tỉnh quy định cơ chế lồng ghép nguồn vốn giữa các chương 

trình mục tiêu quốc gia, giữa các chương trình mục tiêu quốc gia và các chương 

trình, dự án khác; cơ chế huy động các nguồn lực khác thực hiện các chương 

trình mục tiêu quốc gia giai đoạn 2021-2025 trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn và Dự 

thảo Quyết định của UBND tỉnh quy định về phân cấp quản lý, tổ chức thực 

hiện các Chương trình mục tiêu quốc gia trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn trình thẩm 

định theo quy định, Sở Kế hoạch và Đầu tư trân trọng kính mời đại diện các cơ 

quan tham dự họp với nội dung như sau: 

1. Thành phần 

- Sở Kế hoạch và Đầu tư: Lãnh đạo Sở chủ trì, Phòng Quản lý Đầu tư 

công. 

- Đại diện Văn phòng UBND tỉnh; 

- Đại diện Ban Dân tộc tỉnh; 

- Đại diện Lãnh đạo các sở: Tài chính, Giao thông Vận tải, Nông nghiệp 

và Phát triển nông thôn; Lao động - Thương binh và Xã hội; Tư pháp; 

- Đại diện Lãnh đạo các cơ quan: Kho bạc tỉnh; Văn phòng Điều phối xây 

dựng nông thôn mới tỉnh; Ngân hàng chính sách xã hội tỉnh; 

- Đại diện Lãnh đạo UBND các huyện, thành phố: Bắc Sơn, Tràng Định, 

Lộc Bình, Văn Lãng, thành phố Lạng Sơn. 



2 

 

 

- Thành viên Tổ soạn thảo dự thảo Nghị quyết của HĐND tỉnh quy định 

cơ chế lồng ghép nguồn vốn giữa các chương trình mục tiêu quốc gia, giữa các 

chương trình mục tiêu quốc gia và các chương trình, dự án khác; cơ chế huy 

động các nguồn lực khác thực hiện các chương trình mục tiêu quốc gia giai đoạn 

2021-2025 trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn (thành lập tại Quyết định số 104/QĐ-

SKHĐT ngày 08/7/2022); 

- Thành viên Tổ soạn thảo dự thảo Quyết định của UBND tỉnh quy định 

về phân cấp quản lý, tổ chức thực hiện các Chương trình mục tiêu quốc gia trên 

địa bàn tỉnh Lạng Sơn (thành lập tại Quyết định số 99/QĐ-SKHĐT ngày 

01/7/2022). 

2. Nội dung: Họp xem xét các hồ sơ: Dự thảo Nghị quyết của HĐND tỉnh 

quy định cơ chế lồng ghép nguồn vốn giữa các chương trình mục tiêu quốc gia, 

giữa các chương trình mục tiêu quốc gia và các chương trình, dự án khác; cơ chế 

huy động các nguồn lực khác thực hiện các chương trình mục tiêu quốc gia giai 

đoạn 2021-2025 trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn và Dự thảo Quyết định của UBND 

tỉnh quy định về phân cấp quản lý, tổ chức thực hiện các Chương trình mục tiêu 

quốc gia trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn . 

3. Thời gian: 14h00 ngày 02/8/2022. 

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

5. Đề nghị: Các thành phần dự họp chủ động nghiên cứu, có ý kiến tại 

cuộc họp đối với các dự thảo (Chi tiết tại hồ sơ theo). 

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: 
- Như thành phần mời; 

- Lãnh đạo Sở; 

- Văn phòng (chuẩn bị phòng họp); 

- Lưu: VT, QLĐTC. 

KT. GIÁM ĐỐC 

PHÓ GIÁM ĐỐC 

 

 

 

 

 

Hứa Thị Hằng 
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