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GIẤY MỜI

Kính gửi:

Thực hiện ý kiến chỉ đạo của Chủ tịch Uỷ ban nhân dân tỉnh về giải quyết 
các khó khăn, tồn tại trong công tác chuẩn bị đầu tu, phân bổ vốn, giải ngân vốn 
đầu tu năm 2020, Uỷ ban nhân dân tỉnh tổ chức buổi làm việc, cụ thể nhu sau:

1. Thành phần:

- Đồng chí Trần Tiến Dũng - Chủ tịch UBND tỉnh, chủ trì.

- Đại diện lãnh đạo các đơn vị: Sở Kế hoạch và Đầu tu, Sở Tài chính, Sở 
Nông nghiệp và PTNT, Sở Y tế, Sở Giáo dục và Đào tạo, Tài nguyên và Môi 
truờng, Ban Dân tộc.

- Giám đốc các đơn vị Chủ đầu tu: 03 Ban QLDA đầu tu xây dụng các 
công trình Dân dụng và Công nghiệp, Giao thông, Nông nghiệp và PTNT; 
Trung tâm Nuớc sạch và Vệ sinh môi truờng nông thôn.

- Văn phòng UBND tỉnh: Lãnh đạo, chuyên viên có liên quan.
2. Nội dung: Sở Kế hoạch và Đầu tu báo cáo chung, các đơn vị liên quan 

báo cáo cụ thể công tác chuẩn bị đầu tu, các nguồn vốn năm 2020 chua phân bổ 
chi tiết; các khó khăn, virớng mắc; đề xuất, kiến nghị đẩy nhanh tiến độ thực hiện.

3. Thời gian và địa điểm:

- Thời gian: 081130’, ngày 21 tháng 5 năm 2020.
- Địa điểm: Phòng họp số 2, Văn phòng UBND tỉnh.

Thừa lệnh Chủ tịch Uỷ ban nhân dân tỉnh, Văn phòng UBND tỉnh kính 
mời các đồng chí tham gia đúng thành phần và thời gian./.

Noi nhận'.
- Như thành phần;
-VP UBND tỉnh: CB, QT;
- Lưu: VT, Th2.
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