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GIẤY MỜI 

Về việc thẩm tra quyết toán dự án hoàn thành  

thuộc nguồn vốn nhà nước 

 

                          Kính gửi:  

- Sở Kế hoạch và Đầu tư; 

- Sở Thông tin và Truyền thông. 

 

Căn cứ Thông tư số 10/2020/TT-BTC ngày 20/02/2020 của Bộ Tài chính 

quy định về quyết toán dự án hoàn thành sử dụng nguồn vốn nhà nước; 

Tổ tư vấn thẩm tra quyết toán dự án hoàn thành tổ chức thẩm tra quyết 

toán các dự án do Sở Kế  hoạch và Đầu tư làm chủ đầu tư: 

- Dự án Xây dựng phần mềm đăng ký và quản lý HTX, hộ KD và DN trên 

địa bàn tỉnh Quảng Trị. 

- Dự án Xây dựng kế hoạch và chương trình hành động thực hiện kế hoạch 

phát triển KT-XH 5 năm 2021- 2025. 

- Dự án Hỗ trợ khẩn cấp khắc phục Hậu quả thiên tai tại một số xã trên địa 

bàn tỉnh Quảng Trị. 

Thành phần mời: 

- Đại diện Sở Kế hoạch và Đầu tư. 

- Đại diện Sở Thông tin và Truyền thông. 

Thời gian: bắt đầu từ  8 giờ 00 ngày 28 tháng 04 năm 2021. 

Địa điểm: Phòng họp 301 - Sở Tài chính tỉnh Quảng Trị. 

         Đề nghị quý cơ quan cử thành viên tham gia đúng thời gian để khỏi trở 

ngại công việc chung./. 

 

Nơi nhận: 

- Như thành phần mời; 

- GĐ, các PGĐ; 

- Lưu VT, ĐT. 

  TL. GIÁM ĐỐC 

KT.CHÁNH VĂN PHÒNG 

 PHÓ CHÁNH VĂN PHÒNG 

 

 

 

 

      

 

  Lê Trung Kiên 
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