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GIẤY MỜI 

Dự Hội nghị trực tuyến “Thúc đẩy giải ngân vốn đầu tư phát triển năm 2020” 

 

Kính gửi: ............................................................................................ 

............................................................................................ 

 

 

Thực hiện Giấy mời số 101/GM-VP ngày 26/3/2020 của Bộ Tài chính về 

việc tham dự Hội nghị trực tuyến “Thúc đẩy giải ngân vốn đầu tư phát triển năm 

2020”, UBND tỉnh kính mời đồng chí tới dự Hội nghị. 

I. Thành phần: 

1. Đồng chí Giàng A Tính – UV BTV Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch UBND tỉnh; 

2. Đồng chí Giám đốc Sở Tài chính; 

3. Đồng chí Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư; 

4. Đồng chí Giám đốc Kho bạc Nhà nước tỉnh; 

5. Giám đốc các Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng chuyên ngành; 

6. Văn phòng UBND tỉnh: Lãnh đạo, chuyên viên theo dõi, Cổng Thông 

tin điện tử tỉnh. 

II. Thời gian: 9h00’, thứ Hai ngày 30 tháng 3 năm 2020. 

Ghi chú: Giao Sở Kế hoạch và Đầu tư chủ trì phối hợp với Sở Tài chính 

chuẩn bị báo cáo tình hình giải ngân năm 2019 và Quý I năm 2020 (bao gồm cả 

vốn trong nước và vốn nước ngoài): (i) số liệu phân bổ, nhập dự toán vốn đầu 

tư chi tiết đến dự án, nguồn vốn năm 2020 trên TABMIS đến nay;(ii) Số liệu giải 

ngân vốn đầu tư trong 03 tháng đầu năm 2020 (Chi tiết số giải ngân kế hoạch 

vốn 2019, kế hoạch vốn năm 2019 kéo dài sang năm 2020 và số vốn giải ngân 

kế hoạch vốn năm 2020) và (iii) Tồn tại, hạn chế, nguyên nhân và kiến nghị giải 

pháp đẩy mạnh giải ngân vốn đầu tư công năm 2020. 

 

Số: 33  /GM-UBND

III. Địa điểm: Phòng họp trực tuyến Kho bạc Nhà nước tỉnh.



UBND tỉnh kính mời đồng chí đến dự đúng thời gian và địa điểm./. 
Nơi nhận: 
- Như trên; 

- Văn phòng UBND tỉnh: V1, QT, CB; 

- Lưu: VT, TH. 

TL. CHỦ TỊCH 

CHÁNH VĂN PHÒNG 

 

 

 

 

 

 

Vũ Huy Hòa 

 




