
 

 

 

 

GIẤY MỜI 

Họp xem xét phương án phân bổ kế hoạch vốn hỗ trợ  

từ nguồn dự phòng ngân sách trung ương năm 2020 

 
 

Thực hiện nhiệm vụ được giao tại công văn số 36/VP-KT ngày 06/01/2021 

của Văn phòng UBND tỉnh về việc trình phân bổ chi tiết nguồn kinh phí hỗ trợ 

theo Quyết định số 118/QĐ-TTg ngày 27/12/2020 của Thủ tướng Chính phủ. Để 

có cơ sở trình UBND tỉnh, Sở Kế hoạch và Đầu tư trân trọng kính mời đại diện 

Lãnh đạo các cơ quan có liên quan dự họp: 

1. Thành phần 

- Lãnh đạo Sở Kế hoạch và Đầu tư chủ trì; Lãnh đạo, chuyên viên phòng 

Quản lý Đầu tư công. 

- Đại diện Lãnh đạo các Sở: Tài chính, Xây dựng, Giao thông vận tải, Nông 

nghiệp và Phát triển nông thôn. 

- Đại diện Lãnh đạo Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng tỉnh. 

2. Thời gian: 15h00 ngày 14/01/2021 (Thứ Năm). 

3. Địa điểm: Tại phòng họp 402 Sở Kế hoạch và Đầu tư. 

4. Nội dung: Họp xem xét phương án phân bổ kế hoạch vốn hỗ trợ từ nguồn 

dự phòng ngân sách trung ương năm 2020 

5. Đề nghị: 

-  Các cơ quan tham gia ý kiến, đề xuất lựa chọn phương án phân bổ theo dự 

thảo Tờ trình kèm theo Giấy mời gửi trên Ioffice. 

- Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng tỉnh, Sở Nông nghiệp và Phát triển 

nông thôn chuẩn bị báo cáo (cung cấp thông tin) về dự án đề xuất hỗ trợ vốn dự 

phòng ngân sách Trung ương năm 2020. 

Sở Kế hoạch và Đầu tư đề nghị các đồng chí đến dự họp đúng thời gian, địa 

điểm nêu trên./. 

 
Nơi nhận: 
- Như thành phần mời; 

- Lãnh đạo Sở; 

- Văn phòng Sở (chuẩn bị phòng họp); 

- Lưu: VT, QLĐTC. 

  GIÁM ĐỐC 

 

 

 

 

 

Nguyễn Hữu Chiến 

 

UBND TỈNH LẠNG SƠN 

SỞ KẾ HOẠCH VÀ ĐẦU TƯ 
 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
 

Số:   03 /GM-SKHĐT Lạng Sơn, ngày 13  tháng 01 năm 2020 
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