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THÔNG BÁO
Tham dự Hội nghị trực tuyến toàn quốc về thúc đẩy phân bổ
và giải ngân kế hoạch đầu tư công năm 2019
Thực hiện Công điện số 1087/CĐ-VPCP ngày 23/9/2019 của Văn phòng
Chính phủ về Hội nghị trực tuyến toàn quốc về thúc đẩy phân bổ và giải ngân
kế hoạch đầu tư công năm 2019, UBND tỉnh thông báo Tổ chức Hội nghị trực
tuyến tại điểm cầu trụ sở UBND tỉnh, như sau:
1. Thành phần:
i đ ng chí
Viết Ch , y vi n BCH Trung ư ng Đảng, Bí thư
Tỉnh ủy, Trưởng Đoàn đại biểu uốc hội tỉnh;
i Thư ng trực HĐND tỉnh;
- Đ ng chí Trần Ng c Căng, Ph Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh;
- Các đ ng chí Ph Chủ tịch UBND tỉnh;
- Thủ trưởng các sở, ban, ngành: ế hoạch và Đầu tư, Tài chính, Công
Thư ng, Giao thông vận tải, Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Tài
nguy n và ôi trư ng, Y tế, Lao động - Thư ng binh và Xã hội, Ban Dân tộc
tỉnh, Ban uản
hu kinh tế Dung u t và các CN uảng Ngãi, ho bạc
Nhà nư c uảng Ngãi, Ban uản dự án đầu tư ây dựng các công tr nh:
Giao thông, Dân dụng và Công nghiệp, Nông nghiệp và Phát triển nông thôn.
- Đại diện ãnh đạo UBND các huyện, thành phố.
- Ph ng vi n: Đài Phát thanh - Truyền h nh uảng Ngãi, Báo uảng Ngãi;
- VPUB: CVP, PCVP, các P.N/cứu, CBTH.
2. Thời gian: Buổi sáng, ngày 26/9/2019 (bắt đầu từ 08 giờ 00).
3. Địa điểm: Phòng h p số 3 - UBND tỉnh.
5. Phân công nhiệm vụ:
- Sở ế hoạch và Đầu tư chủ tr , phối hợp v i các c quan, đ n vị i n
quan chuẩn bị báo cáo tham uận, trong đ tổng hợp nh ng kh khăn, vư ng
mắc của tỉnh cần kiến nghị Chính phủ, Thủ tư ng Chính phủ theo chỉ đạo của
UBND tỉnh tại Công văn số 5129/UBND-TH; báo cáo UBND tỉnh chậm
nhất trong ngày 25/9/2019.
- Văn phòng UBND tỉnh Trung tâm Công báo và Tin h c, Phòng Hành
chính - Tổ chức theo d i, i n hệ v i Văn phòng Chính phủ để nhận fi e tài
iệu qua hộp thư điện t công vụ; g i các c quan, đ n vị c trong thành phần

tham dự n u tại điểm 1 Thông báo này qua hộp thư điện t của các c quan,
đ n vị.
- Các c quan, đ n vị được m i dự h p c trách nhiệm nhận tài iệu t
hộp thư điện t của c quan, đ n vị; in n và nghi n cứu nội dung để phát
biểu tại phi n h p khi c y u cầu .
- Viễn thông uảng Ngãi phối hợp v i Trung tâm Công báo và Tin h c
Văn phòng UBND tỉnh kiểm tra, chuẩn bị đư ng truyền, thiết bị phục vụ
phi n h p.
- Công ty Điện ực uảng Ngãi đảm bảo ngu n điện phục vụ Hội nghị.
Trân tr ng kính m i các đ ng chí tham dự phi n h p trực tuyến v i
Chính phủ.
(Thông báo này thay cho Giấy mời)./.
Nơi nhận:
- Như Thành phần;
- CT, PCT UBND tỉnh;
- Văn phòng Tỉnh ủy;
- Văn phòng HĐND tỉnh;
- Viễn thông uảng Ngãi;
- Công ty Điện ực uảng Ngãi;
- VPUB: QTTV, HCTC, CBTH;
- ưu: VT, Thvan267.
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