
 

ỦY BAN NHÂN DÂN  

TỈNH LAI CHÂU 

 

Số:          /GM-UBND 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 
 Lai Châu, ngày         tháng 10 năm 2020 

 

GIẤY MỜI 

Dự Hội nghị trực tuyến của Thủ tướng Chính phủ với các bộ, cơ quan, 

địa phương về tình hình thực hiện, giải ngân các chương trình, dự án ODA, 

vốn vay ưu đãi nước ngoài 

 

 

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

             ………………………....………………………………. 

                             

 Thực hiện Công điện số 1331/CĐ-VPCP ngày 27/10/2020 của Văn phòng 

Chính phủ về Hội nghị trực tuyến của Thủ tướng Chính phủ với các bộ, cơ quan, 

địa phương về tình hình thực hiện, giải ngân các chương trình, dự án ODA, vốn 

vay ưu đãi nước ngoài. UBND tỉnh kính mời đồng chí dự Hội nghị. 

 I. Thành phần 

- Đại diện Lãnh đạo UBND tỉnh.  

- Đại diện Lãnh đạo HĐND tỉnh. 

- Đại diện Lãnh đạo Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh. 

- Đại diện Lãnh đạo và cán bộ chuyên môn các đơn vị: Tài chính, Nông 

nghiệp và Phát triển nông thôn, Kế hoạch và Đầu tư, Y tế, Giáo dục và Đào tạo, 

Kho bạc Nhà nước tỉnh, Văn phòng UBND tỉnh; 

 - Đại diện Lãnh đạo Ban Quản lý dự án ĐTXD các công trình dân dụng 

và công nghiệp; 

- Đại diện Lãnh đạo UBND huyện Nậm Nhùn. 

 II. Nội dung: Tình hình thực hiện, giải ngân các chương trình, dự án 

ODA, vốn vay ưu đãi nước ngoài. 

III. Thời gian: 08 giờ, ngày 29/10/2020. 

IV. Địa điểm: Tại phòng họp UBND tỉnh số 3, tầng 2, nhà B, Khu Trung 

tâm Hành chính Chính trị tỉnh. 
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V. Tổ chức thực hiện 

1. Giao Sở Tài chính chủ trì, phối hợp với các đơn vị liên quan: 

- Tham mưu Lãnh đạo UBND tỉnh báo cáo, ý kiến tham luận tại Hội nghị 

theo nội dung Văn bản số 7494/VPCP-QHQT ngày 9/9/2020 của Văn phòng 

Chính phủ. 

- Chuẩn bị tài liệu để gửi cho các đại biểu. 

2. Văn phòng UBND tỉnh 

Chuẩn bị phòng họp, đường truyền và các điều kiện phục vụ Hội nghị. 

Thừa lệnh Chủ tịch UBND tỉnh, Văn phòng UBND tỉnh kính mời các đại 

biểu đến dự Hội nghị đúng thời gian và thành phần./. 

Nơi nhận: 

- Như Thành phần; 

- UBND tỉnh: U; 

- Văn phòng UBND: V1, CB, QT; 

- Lưu: VT, Kt3. 

TL. CHỦ TỊCH 

CHÁNH VĂN PHÒNG 

 

 

 

 

 

 

Vũ Huy Hòa 
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