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GIẤY MỜI 

Dự Hội nghị trực tuyến về giải ngân vốn vay WB năm 2020 

 
 

Thực hiện Giấy mời số 427/GM-VP ngày 23/10/2020 của Bộ Tài chính về 

tham dự Hội nghị các Bộ, ngành, địa phương với WB về giải ngân 2020, UBND 

tỉnh mời các đại biểu dự Hội nghị trực tuyến, cụ thể như sau: 

1. Thành phần 

- Đồng chí Lương Trọng Quỳnh, Phó Chủ tịch UBND tỉnh; 

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

bạc Nhà nước tỉnh, Văn phòng UBND tỉnh.  

- Đại diện các chủ đầu tư dự án sử dụng vốn vay WB: Sở Y tế (Trung tâm 

Kiểm soát bệnh tật tỉnh), Sở Giáo dục và Đào tạo, Sở Nông nghiệp và Phát triển 

nông thôn, Sở Tài nguyên và Môi trường, Ban Quản lý xây dựng và bảo trì hạ 

tầng giao thông. 

2. Thời gian: 01 buổi, từ 8 giờ 30 phút, ngày 28/10/2020 (thứ Tư). 

3. Địa điểm: Trụ sở Kho bạc Nhà nước tỉnh. 

4. Phân công chuẩn bị 

- Sở Kế hoạch và Đầu tư chủ trì, phối hợp với Sở Tài chính, Kho bạc Nhà 

nước tỉnh và cơ quan liên quan chuẩn bị báo cáo chung, dự thảo phát biểu của 

UBND tỉnh theo nội dung Bộ Tài chính yêu cầu tại văn bản trên, gửi về Văn 

phòng UBND tỉnh trước 16 giờ 30 phút ngày 27/10/2020; phối hợp với Sở Tài 

chính tiếp nhận tài liệu của Trung ương, chủ động sao in tài liệu phục vụ cuộc 

họp. 

- Kho bạc Nhà nước tỉnh chuẩn bị các điều kiện về kỹ thuật đảm bảo phục 

vụ Hội nghị. 

Trân trọng kính mời các thành phần dự họp./. 
 

 

Nơi nhận:  
- Như thành phần mời; 

- Chủ tịch, các Phó Chủ tịch UBND tỉnh;  

- Báo LS, Đài PTTH tỉnh;               

- C, PCVP UBND tỉnh, 

  các phòng CM, HC-QT, Trung tâm TH-CB; 

- Lưu: VT, KT(VQK).                                                                                                         

TL. CHỦ TỊCH 

KT. CHÁNH VĂN PHÒNG 

PHÓ CHÁNH VĂN PHÒNG 
 

 

 
 
 

Dương Văn Chiều 
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