UBND TỈNH KON TUM
SỞ TÀI CHÍNH
Số: 230 /GM-STC

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
Kon Tum, ngày 07 tháng 12 năm 2020

GIẤY MỜI
Tham dự Hội nghị trực tuyến “Đánh giá tình hình giải ngân vốn đầu tư nguồn
vay nước ngoài 11 tháng đầu năm 2020 và các biện pháp tăng cường giải ngân
cuối năm 2020 năm 2020”
Thực hiện Giấy mời số 477/GM-VP ngày 03 tháng 12 năm 2020 của Bộ
Tài chính về tham dự Hội nghị trực tuyến “Đánh giá tình hình giải ngân vốn đầu
tư nguồn vay nước ngoài 11 tháng đầu năm 2020 và các biện pháp tăng cường
giải ngân cuối năm 2020 năm 2020”.
Thừa ủy quyền của Ủy ban nhân dân tỉnh tại Văn bản số 3395/VP-UBND
ngày 06 tháng 12 năm 20201, trong đó: Giao Sở Tài chính phân công Lãnh đạo
Sở chủ trì, tham dự Hội nghị trực tuyến tại điểm cầu trụ sở Kho bạc Nhà nước
tỉnh do Bộ Tài chính tổ chức nêu trên; chịu trách nhiệm phát hành Giấy mời
(thành phần theo yêu cầu của Bộ Tài chính), chuẩn bị tài liệu phục vụ cho đại
biểu tham dự Hội nghị. Đồng thời phối hợp Kho bạc Nhà nước tỉnh chuẩn bị tốt
các điều kiều kiện phục vụ Hội nghị đạt kết quả cao; báo cáo kết quả Hội nghị
về Ủy ban nhân dân tỉnh biết, chỉ đạo.
Sở Tài chính kính mời đại diện Lãnh đạo các đơn vị tham dự Hội nghị nêu
trên, cụ thể như sau:
1. Thành phần mời tham dự:
Sở Kế hoạch và Đầu tư; Sở Giáo dục và Đào tạo; Sở Công Thương; Kho
bạc Nhà nước tỉnh; Ban Quản lý dự án Hỗ trợ phát triển biên giới (Sở Kế hoạch
và Đầu tư); Ban Quản lý dự án chuyển đổi nông nghiệp bền vững (Sở Nông
nghiệp và Phát triển nông thôn); Ban Quản lý khai thác các công trình thủy lợi;
Ban Quản lý đầu tư xây dựng các công trình Nông nghiệp và Phát triển nông
thôn; Trung tâm nước sạch và vệ sinh môi trường nông thôn.
2. Thời gian: 14h00-17h00, ngày 7 tháng 12 năm 2020 (thứ Hai).
3. Địa điểm: Tại Kho bạc Nhà nước tỉnh. Đề nghị Kho bạc Nhà nước tỉnh
phối hợp với Sở Tài chính chuẩn bị tốt các điều kiều kiện phục vụ Hội nghị đạt
kết quả cao.
4. Tài liệu họp: Sở Tài chính chủ trì, phối hợp với các đơn vị có liên quan
chuẩn bị tài liệu phục vụ Hội nghị.
5. Chủ trì Hội nghị tại điểm cầu tỉnh Kon Tum: Đồng chí U Thị Thanh
Phó Giám đốc Sở Tài chính tỉnh Kon Tum.
Lưu ý: Các cơ quan, đơn vị xác nhận thành phần tham dự trước 11 giờ 00
phút ngày 7 tháng 12 năm 2020 qua Sở Tài chính (Phòng Tài chính đầu tư;
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Của Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh.

email: tcdt.stc@kontum.gov.vn hoặc số điện thoại: 0260.3864.497). Đồng thời,
thường xuyên truy cập và sử dụng tài liệu được đăng tải tại mục "Tài liệu họp"
trên Cổng thông tin điện tử Sở Tài chính tỉnh Kon Tum
http://stc.kontum.gov.vn./.
Nơi nhận:
- Như thành phần mời tham dự;
- Trang thông tin điện tử Sở Tài chính;
- Lưu: VT, TCĐT, LNAD.
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