
UỶ 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 01 năm 2023 
 

 

GIẤY MỜI 

Dự họp xem xét tình hình hoạt động và phương hướng, nhiệm vụ năm 2023 

của Quỹ Phát triển đất tỉnh Lạng Sơn  
 

 

 

Thực hiện Chương trình công tác tháng 02 năm 2023, đồng chí Đoàn Thu 

Hà, Phó Chủ tịch UBND tỉnh, Chủ tịch Hội đồng quản lý Quỹ Phát triển đất tỉnh 

Lạng Sơn tổ chức cuộc họp như sau: 

1. Thành phần 

- Đồng chí Đoàn Thu Hà, Phó Chủ tịch UBND tỉnh, Chủ tịch Hội đồng 

quản lý Quỹ - Chủ trì. 

- Thành viên Hội đồng quản lý Quỹ (Giám đốc, Phó Giám đốc Sở Tài 

chính; Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường; Giám đốc Sở Kế hoạch và 

Đầu tư); 

- Ban kiểm soát Quỹ (Quỹ Phát triển đất tỉnh mời);  

- Lãnh đạo, công chức các phòng chuyên môn Quỹ Phát triển đất tỉnh: 

Phòng Quản lý vốn; phòng Hành chính - Kế hoạch - Tổng hợp (Quỹ Phát triển 

đất tỉnh mời). 

- Đại diện Văn phòng UBND tỉnh. 

2. Nội dung: xem xét tình hình hoạt động của Quỹ Phát triển đất tỉnh từ 

khi thành lập cho đến nay và phương hướng, nhiệm vụ công tác năm 2023. 

3. Thời gian: 01 buổi, bắt đầu từ 8 giờ 00, ngày 01/02/2023 (thứ Tư). 

4. Địa điểm: tại phòng họp trực tuyến tầng 3, trụ sở UBND tỉnh. 

5. Phân công chuẩn bị  

- Quỹ Phát triển đất tỉnh chuẩn bị báo cáo phục vụ cuộc họp, gửi báo cáo 

(bản điện tử) cho các thành phần dự họp để nghiên cứu, cho ý kiến và 04 bộ tài 

liệu bản giấy cho Văn phòng UBND tỉnh trước 16 giờ ngày 31/01/2023; báo cáo 

nội dung trên tại cuộc họp.  

- Các thành phần dự họp chủ động nghiên cứu tài liệu, chuẩn bị ý kiến 

phát biểu tại cuộc họp. 

- Văn phòng UBND tỉnh chuẩn bị phòng họp, công tác lễ tân và các điều 

kiện phục vụ cuộc họp. 
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Trân trọng kính mời các đồng chí tham dự./.  

 

Nơi nhận:  
- Như thành phần mời họp; 

- Chủ tịch, các Phó Chủ tịch UBND tỉnh;  

- C, PVP UBND tỉnh,  

các Phòng CV, HC-QT, Trung tâm Thông tin; 

- Lưu: VT, KT(MTH). 

TL. CHỦ TỊCH 

KT. CHÁNH VĂN PHÒNG 

PHÓ CHÁNH VĂN PHÒNG 
 

 

 

 

 

 

Dương Văn Chiều 
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