
 

 

 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: 42 /GM-SKHĐT     Lạng Sơn, ngày 26 tháng 5 năm 2021 
 

 

GIẤY MỜI 

Họp rà soát nội dung dự thảo Nghị quyết của Hội đồng nhân dân tỉnh ban hành 

nguyên tắc, tiêu chí và định mức phân bổ vốn đầu tư công nguồn ngân sách  

địa phương giai đoạn 2021 - 2025 

 
 

Thực hiện Quyết định số 45/QĐ-SKHĐT ngày 22/4/2021 của Giám đốc Sở 

Kế hoạch và Đầu tư về việc Thành lập Tổ soạn thảo dự thảo Nghị quyết của Hội 

đồng nhân dân tỉnh ban hành nguyên tắc, tiêu chí và định mức phân bổ vốn đầu tư 

công nguồn ngân sách địa phương giai đoạn 2021 - 2025, Sở Kế hoạch và Đầu tư 

trân trọng kính mời các thành viên của Tổ soạn thảotham dự họp: 

1. Thành phần tham gia 

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

- Tổ soạn thảo thành lập theo Quyết định số 45/QĐ-SKHĐT ngày 22/4/2021 

của Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư. 

2. Nội dung: Họp rà soát, thống nhất nội dung dự thảo Báo cáo tình hình 

thực hiện Nghị quyết số 03/2016/NQ-HĐND về nguyên tắc, tiêu chí định mức 

phân bổ vốn đầu tư phát triển nguồn cân đối ngân sách địa phương giai đoạn 2016-

2020; dự thảo Tờ trình của UBND tỉnh và Nghị quyết của HĐND ban hành nguyên 

tắc, tiêu chí và định mức phân bổ vốn đầu tư công nguồn ngân sách địa phương 

giai đoạn 2021-2025. 

3.Thời gian: Bắt đầu vào hồi 14 giờ 00 phút, ngày 28/5/2021 (thứ 6). 

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

5. Đề nghị: Các thành phần mời dự họp nghiên cứu dự thảo, chuẩn bị ý kiến 

tham gia và thảo luận tại cuộc họp. 

(Có bản dự thảo Báo cáo Kết quả thực hiện Nghị quyết số 03/2016/NQ-

HĐND, dự thảo Tờ trình của UBND tỉnh, Nghị quyết của HĐND tỉnh kèm theo). 

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

gian và địa điểm trên./. 

 

Nơi nhận: 
- Như trên; 

- Lãnh đạo Sở; 

- Lưu: VT, QLĐTC. 

KT. GIÁM ĐỐC 

PHÓ GIÁM ĐỐC 

 

 

 
 

Hứa Thị Hằng 
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