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ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH QUẢNG NGÃI
Số: 2358

/UBND-KT

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
Quảng Ngãi, ngày 14 tháng 5 năm 2019

V/v tham dự Hội nghị trực
tuyến về đánh giá tình hình
triển khai thi hành Luật Quản
lý, sử dụng tài sản công

Kính gửi:
- Các Sở: Tài chính, Tài nguyên và Môi trường,
Xây dựng, Nông nghiệp và Phát triển nông
thôn, Giáo dục và Đào tạo, Y tế, Giao thông
vận tải;
- Kho bạc Nhà nước Quảng Ngãi;
- Công ty Điện lực Quảng Ngãi.
Thực hiện yêu cầu của Bộ Tài chính tại Giấy mời số 159/GM-VP ngày
10/5/2019 về Hội nghị trực tuyến đánh giá tình hình triển khai thi hành Luật
Quản lý, sử dụng tài sản công (bản chụp kèm theo); để chuẩn bị tổ chức tốt Hội
nghị nêu trên tại điểm cầu Quảng Ngãi, Chủ tịch UBND tỉnh có ý kiến như sau:
1. Giao Sở Tài chính chuẩn bị nội dung, tài liệu và bài phát biểu của lãnh
đạo UBND tỉnh để phục vụ tại Hội nghị (gửi 01 bộ tài liệu về Văn phòng
UBND tỉnh trước 14 giờ ngày 15/5/2019).
2. Công ty Điện lực Quảng Ngãi chịu trách nhiệm đảm bảo nguồn điện
phục vụ Hội nghị trực tuyến.
3. Kho bạc Nhà nước Quảng Ngãi phối hợp với các đơn vị liên quan
chuẩn bị tốt các điều kiện kỹ thuật phục vụ Hội nghị trực tuyến nêu trên; đồng
thời, chuẩn bị công tác hậu cần tại phòng họp.
4. Thời gian, địa điểm, thành phần tham dự:
a) Thời gian: 01 buổi, bắt đầu từ 08 giờ 30 phút ngày 16/5/2019 (thứ
Năm).
b) Địa điểm: Trụ sở Kho bạc Nhà nước Quảng Ngãi – địa chỉ số 172
đường Hùng Vương, thành phố Quảng Ngãi.
c) Thành phần:
- Đồng chí Võ Phiên - Phó Chủ tịch UBND tỉnh;
- Lãnh đạo Sở Tài chính, Trưởng các phòng liên quan, chuyên viên quản
lý tài sản công của Sở Tài chính;
- Lãnh đạo các Sở: Tài nguyên và Môi trường, Xây dựng, Nông nghiệp
và Phát triển nông thôn, Giáo dục và Đào tạo, Y tế, Giao thông vận tải;

- Phóng viên: Đài Phát thanh - Truyền hình tỉnh, Báo Quảng Ngãi;
- VPUB: Phó Chánh Văn phòng (KT), Phòng Kinh tế, Trung tâm Công
báo và Tin học.
Yêu cầu các đơn vị triển khai thực hiện và tham dự cuộc họp đầy đủ,
đúng thời gian.
(Công văn này thay Giấy mời)./.
Nơi nhận:
- Như thành phần;
- CT, PCT UBND tỉnh;
- VPUB: CVP, QTTV, CBTH;
- Lưu: VT, Ktbngoc59
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