
 

 

ỦY BAN NHÂN DÂN 

TỈNH LẠNG SƠN 
 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM     

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

Số:        /GM-UBND Lạng Sơn, ngày      tháng 5 năm 2021 

 

GIẤY MỜI 

Họp xem xét số liệu GRDP ước tính 6 tháng năm 2021 

 

Thực hiện Chương trình công tác của UBND tỉnh tháng 5/2021, UBND 

tỉnh tổ chức cuộc họp xem xét số liệu GRDP ước tính 6 tháng năm 2021 như 

sau: 

1. Thành phần 

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

- Mời đại diện lãnh đạo Ban Kinh tế ngân sách của HĐND tỉnh. 

- Lãnh đạo các sở, ngành: Kế hoạch và Đầu tư, Tài chính, Nông nghiệp và 

Phát triển nông thôn, Công Thương, Giao thông vận tải, Xây dựng, Văn hoá, 

Thể thao và Du lịch, Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng tỉnh, Cục Thuế, Cục 

Hải quan, Ngân hàng Nhà nước chi nhánh tỉnh, Kho bạc Nhà nước tỉnh, Bảo 

hiểm xã hội tỉnh, Cục Thống kê, Văn phòng UBND tỉnh. 

2. Nội dung: Xem xét số liệu GRDP ước tính 6 tháng năm 2021. 

3. Thời gian: Từ 8 giờ 00 phút, ngày 16/5/2021.  

4. Địa điểm: Tại phòng họp tầng 3, trụ sở UBND tỉnh. 

5. Phân công nhiệm vu ̣

- Giao Cục Thống kê chủ trì, phối hợp với các đơn vị liên quan chuẩn bị 

nội dung báo cáo, tài liệu liên quan, in tài liệu phục vụ họp. 

- Giao Văn phòng UBND tỉnh chuẩn bị phòng họp và các điều kiện liên 

quan. 

- Các ngành, đơn vị tham dự họp chuẩn bị báo cáo liên quan. 

Trân trọng kính mời các đồng chí dự họp./. 
 

Nơi nhận:  
- Như thành phần mời họp; 

- Chủ tịch, các Phó Chủ tịch UBND tỉnh; 

- C, PVP UBND tỉnh,  

  các phòng CM, Ban TCD, TH-CB;  

- Lưu: VT, TH (PT).    

TL. CHỦ TỊCH 

KT. CHÁNH VĂN PHÒNG 

PHÓ CHÁNH VĂN PHÒNG 

 

 

 

 

 

 

Nguyễn Văn Hà 
 

 


		2021-05-14T14:17:57+0700
	Nguyễn Văn Hà


		2021-05-14T14:31:49+0700


		2021-05-14T14:31:49+0700


		2021-05-14T14:31:49+0700




