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GIẤY MỜI 

Dự Hội nghị trực tuyến toàn quốc về đẩy mạnh giải ngân đầu tư công,  

phát triển xuất khẩu bền vững và thúc đẩy tăng trưởng năm 2021 

 

  

Thực hiện Công điện số 780/CĐ-VPCP ngày 11/6/2021 của Văn phòng 

Chính phủ về Hội nghị trực tuyến toàn quốc về đẩy mạnh giải ngân đầu tư công, 

phát triển xuất khẩu bền vững và thúc đẩy tăng trưởng năm 2021, UBND tỉnh 

mời các thành phần tham dự Hội nghị với nội dung cụ thể sau: 

1. Thành phần mời dự 

- Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy; 

- Đồng chí Chủ tịch UBND tỉnh; 

- Các đồng chí Phó Chủ tịch UBND tỉnh phụ trách lĩnh xây dựng cơ bản, 

lĩnh vực thương mại; 

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

Tài chính, Giao thông vận tải, Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Giáo dục và 

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

dự án đầu tư xây dựng tỉnh, Văn phòng UBND tỉnh, Kho bạc Nhà nước tỉnh, Cục 

Hải quan tỉnh; 

- Đại diện lãnh đạo UBND thành phố Lạng Sơn, UBND huyện Cao Lộc. 

2. Thời gian, địa điểm: 01 ngày, bắt đầu từ 8 giờ ngày 16/6/2021 (thứ 

Tư) tại phòng họp trực tuyến tầng 3, trụ sở UBND tỉnh. 

3. Nội dung: Dự Hội nghị trực tuyến toàn quốc về đẩy mạnh giải ngân 

đầu tư công, phát triển xuất khẩu bền vững và thúc đẩy tăng trưởng năm 2021. 

4. Phân công thực hiện: 

a) 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 của tỉnh về tình hình phân 

bổ và giải ngân kế hoạch vốn đầu tư công năm 2021, biện pháp thúc đẩy giải 

ngân vốn đầu tư công trong thời gian tới; ý kiến tham luận, đề xuất của tỉnh về 

nội dung trên. 

b) Sở Công Thương chủ trì, phối hợp với cơ quan liên quan chuẩn bị báo 

cáo khái quát về tình hình phát triển công nghiệp, thương mại, xuất nhập khẩu 

qua địa bàn; ý kiến tham luận, đề xuất của tỉnh liên quan đến giải pháp thúc đẩy 
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phát triển xuất khẩu bền vững. 

c) Sở Kế hoạch và Đầu tư, Sở Công Thương chủ động liên hệ với các bộ, 

ngành để tiếp nhận tài liệu; tổng hợp, gửi tài liệu của Trung ương và địa phương 

về Văn phòng UBND tỉnh trong buổi sáng ngày 15/6/2021 để cập nhật trên hệ 

thống máy tính tại phòng họp. 

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

Viễn thông Lạng Sơn, Sở Thông tin và Truyền thông chuẩn bị các điều kiện về 

kỹ thuật đảm bảo cho Hội nghị; chuẩn bị máy tính, cập nhật tài liệu để phục vụ 

các đại biểu dự họp. Bố trí nơi để các đại biểu gửi lại điện thoại hoặc các thiết bị 

điện tử không được mang vào phòng họp theo quy định.  

Lưu ý: Các đại biểu đi đúng thành phần được mời, thực hiện các biện 

pháp phòng chống dịch Covid-19 theo quy định. Đề nghị đại biểu dự họp không 

mang điện thoại di động và các thiết bị điện tử có khả năng thu phát vào phòng 

họp; nếu đem theo thì gửi lại tại nơi quy định theo hướng dẫn của Ban tổ chức.  

(Gửi kèm Công điện số 780/CĐ-VPCP ngày 11/6/2021). 

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

 
Nơi nhận:  
- Như thành phần mời; 

- Văn phòng Tỉnh uỷ (để biết); 

- Sở Thông tin và Truyền thông; 

- Viễn thông Lạng Sơn;  

- C, PVP UBND tỉnh, các phòng CM,  

  Trung tâm THCB;  

- Lưu: VT, KT(VQK).    

TL. CHỦ TỊCH 
CHÁNH VĂN PHÒNG 

 

 
 
 

 

 

Phạm Hùng Trường 
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