
   UBND TỈNH QUẢNG TRỊ        CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

SỞ KẾ HOẠCH VÀ ĐẦU TƯ                    Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
                  

      Số: 01 /GM- SKH-KTN                  Quảng Trị, ngày  06 tháng 01 năm 2021 

 
GIẤY MỜI 

Về họp đề xuất phân bổ kinh phí Trung ương hỗ trợ  

đầu tư các công trình khẩn cấp. 
 

 
Thực hiện ý kiến chỉ đạo của UBND tỉnh tại Văn bản số 01/UBND-NN 

ngày 05/01/2021 về việc đề xuất phân bổ kinh phí Trung ương hỗ trợ đầu tư các 

công trình khẩn cấp, Sở Kế hoạch và Đầu tư tổ chức họp bàn đề xuất phân bổ 

kinh phí, trân trọng kính mời: 

I. Thành phần mời tham dự: 

- Đại diện Lãnh đạo Văn phòng UBND tỉnh. 

- Đại diện Lãnh đạo các Sở: Tài chính, Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, 

Giao thông vận tải,.  

- Đại diện Lãnh đạo Văn phòng Ban Chỉ huy phòng chống thiên tai và tìm 

kiếm cứu nạn tỉnh. 

- Đại diện Lãnh đạo Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng các công trình 

nông nghiệp và phát triển nông thôn tỉnh Quảng Trị. 

- Đại diện Lãnh đạo Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng các công trình 

giao thông tỉnh Quảng Trị. 

II. Thời gian: 01 buổi, bắt đầu từ 8h 00’ ngày 08/01/2021. 

III. Địa điểm: Tại phòng 201 – Sở Kế hoạch và Đầu tư (số 128 đường 

Hoàng Diệu, phường Đông Thanh, thành phố Đông Hà, tỉnh Quảng Trị). 

IV. Chủ trì: Ông Trương Chí Trung, Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư. 

Kính đề nghị Quý cơ quan đi đúng thành phần và thời gian để buổi họp 

đạt kết quả tốt./. 
 

Nơi nhận:         TL. GIÁM ĐỐC  

- Như thành phần mời;            CHÁNH VĂN PHÒNG 

- UBND tỉnh (b/cáo); 

- Giám đốc Sở; 

- Văn phòng Sở (để xếp lịch); 

- Lưu: VT, KTN. 
 

 

                          Lê Quang Tường 
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