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GIẤY MỜI 

Dự Hội nghị trực tuyến của Bộ Kế hoạch và Đầu tư về xây dựng kế hoạch 

phát triển kinh tế - xã hội và đầu tư công giai đoạn 2021 - 2025 và năm 2021 

 
  

 Thực hiện Công văn số 413/BKHĐT-KTĐPLT ngày 20/8/2020 của Bộ 

Kế hoạch và Đầu tư về mời tham dự Hội nghị trực tuyến xây dựng kế hoạch 

phát triển kinh tế - xã hội và đầu tư công giai đoạn 2021 - 2025 và năm 2021, 

UBND tỉnh kính mời các đại biểu dự Hội nghị như sau: 

1. Thành phần tham dự 

- Lãnh đạo Ủy ban nhân dân tỉnh; 

- Đại diện lãnh đạo các sở, ban, ngành: Kế hoạch và Đầu tư, Tài chính, 

Giao thông vận tải, Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Xây dựng, Giáo dục 

và Đào tạo, Y tế, Ban Quản lý Khu kinh tế cửa khẩu Đồng Đăng - Lạng Sơn, 

Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng tỉnh, Kho bạc Nhà nước tỉnh, Cục Thống kê. 

- Một số lãnh đạo cấp phòng có liên quan của các sở, ban, ngành trên (do 

các sở, ban, ngành mời).  

2. Thời gian, địa điểm: 1/2 ngày, từ 8 giờ 00 ngày 26/8/2020 (thứ Tư), 

tại phòng họp tầng 4, trụ sở UBND tỉnh. 

3. Nội dung: dự Hội nghị trực tuyến xây dựng kế hoạch phát triển kinh tế 

- xã hội và đầu tư công giai đoạn 2021 - 2025 và năm 2021. 

4. Phân công chuẩn bị 

a) Sở Kế hoạch và Đầu tư chủ trì, phối hợp với các cơ quan liên quan 

chuẩn bị bài tham luận của lãnh đạo UBND tỉnh (nội dung tham luận tập trung 

vào những khó khăn, vướng mắc về xây dựng kế hoạch phát triển kinh tế - xã 

hội và đầu tư công giai đoạn 2021 - 2025 và năm 2021, thời gian không quá 7 

phút); gửi Văn phòng UBND tỉnh trước 14 giờ ngày 25/8/2020.  

Chủ động liên hệ với Bộ Kế hoạch và Đầu tư để tiếp nhận tài liệu, gửi 5 

bộ bản giấy và file điện tử cho Văn phòng UBND tỉnh để cập nhật trên hệ thống 

máy tính tại phòng họp. 

b) Trung tâm Tin học - Công báo (Văn phòng UBND tỉnh) phối hợp với 

Viễn thông Lạng Sơn chuẩn bị các điều kiện về kỹ thuật bảo đảm cho hội nghị 

trực tuyến.  
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c) Các đại biểu dự Hội nghị thực hiện các biện pháp phòng dịch theo 

khuyến cáo của cơ quan y tế. 

(Gửi kèm Công văn số 413/BKHĐT-KTĐPLT ngày 20/8/2020). 

UBND tỉnh trân trọng kính mời các thành phần tham dự Hội nghị./. 

 

Nơi nhận:  
- Như thành phần mời; 

- Chủ tịch, các Phó Chủ tịch UBND tỉnh;  

- Đài PT-TH tỉnh, Báo Lạng Sơn (đưa tin); 

- Viễn thông Lạng Sơn;  

- Điện lực Lạng Sơn; 

- C, PVP UBND tỉnh,  

  các phòng CM, THCB;  

- Lưu: VT, THNC (ĐTK).    

TL. CHỦ TỊCH 
CHÁNH VĂN PHÒNG 

 

 
 
 

 

 

Phạm Hùng Trường 
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