
BỘ KẾ HOẠCH VÀ ĐẦU TƯ 
    

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

Số:        /BKHĐT-VP Hà Nội, ngày      tháng  9  năm 2021 

V/v thay đổi địa điểm Hội nghị trực 

tuyến xây dựng kế hoạch phát triển 

kinh tế - xã hội và đầu tư công năm 

2022 tại các địa phương 

 

 

Kính gửi:    

- Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương; 

- Sở Kế hoạch và Đầu tư các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương. 

 

Tiếp theo văn bản số 214/BKHĐT-KTĐPLT ngày 08 tháng 9 năm 2021 về 

việc mời tham dự Hội nghị trực tuyến xây dựng kế hoạch phát triển kinh tế - xã 

hội và đầu tư công năm 2022, Bộ Kế hoạch và Đầu tư xin trân trọng thông báo về 

việc thay đổi địa điểm dự Hội nghị trực tuyến tại các địa phương như sau: 

1. Điểm cầu các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương: Các đại biểu dự 

tại Phòng họp trụ sở của VNPT các địa phương (địa chỉ Phòng họp VNPT và 

đầu mối trực kỹ thuật theo danh sách gửi kèm).  

2. Về thời gian, thành phần tham dự và các nội dung liên quan khác tiếp tục 

thực hiện theo văn bản số 214/BKHĐT-KTĐPLT ngày 08 tháng 9 năm 2021. 

3. Đầu mối liên hệ tại Bộ Kế hoạch và Đầu tư: Đ/c Nguyễn Anh Tuấn, 

chuyên viên Vụ Kinh tế địa phương và lãnh thổ, số điện thoại 0989153800; đ/c 

Đặng Quang Nghiêm, Trưởng phòng Bảo vệ-Lễ tân, Văn phòng Bộ, số điện 

thoại 0982386886. Đầu mối trực kỹ thuật của VNPT tại Bộ Kế hoạch và Đầu tư: 

Đ/c Dương, số điện thoại 0945240611. 

Bộ Kế hoạch và Đầu tư trân trọng thông báo để Quý cơ quan biết và phối hợp 

triển khai thực hiện./. 

 
Nơi nhận: 
- Như trên; 

- Thứ trưởng Trần Duy Đông (để b/c); 

- Vụ KTĐPLT (để p/h);  

- Tổng Công ty Dịch vụ viễn thông VNPT (để p/h); 

- LĐVP, BVLT, TV, QT; 

- Lưu: VT, VP (KSTH).  
 

TL. BỘ TRƯỞNG 

CHÁNH VĂN PHÒNG 

 

 

 

 

 

 

Nguyễn Văn Đoàn 
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