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CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số: 5036 /UBND-TH

Quảng Ngãi, ngày 10 tháng 9 năm 2019

V/v tham dự họp trực
tuyến về tiếp tục thúc đẩy
giải ngân nguồn vốn vay
ODA và vay ưu đãi nước
ngoài năm 2019

Kính gửi:
- Các Sở: Kế hoạch và Đầu tư, Tài chính;
- Kho bạc Nhà nước Quảng Ngãi;
- Ban Quản lý dự án ĐTXD các công trình
nông nghiệp và Phát triển nông thôn;
- Trung tâm Phát triển Quỹ đất tỉnh;
- BQL dự án Giảm nghèo khu vực Tây
Nguyên – tỉnh Quảng Ngãi;
- BQL các dự án hỗ trợ xử lý chất thải Bệnh
viện (Sở Y tế).
Bộ Tài chính có Giấy mời số 330/GM-VP ngày 09/9/2019 mời tham dự
Hội nghị trực tuyến “Tiếp tục thúc đẩy giải ngân nguồn vốn vay ODA và vay
ưu đãi nước ngoài năm 2019” (bản chụp kèm theo), do Bộ trưởng Bộ Tài
chính chủ trì. Hội nghị trực tuyến tại Quảng Ngãi được tổ chức tại điểm cầu
Trụ sở Kho bạc Nhà nước Quảng Ngãi, thời gian từ 08h00 - 12h00 ngày
13/9/2019.
Do bận chủ trì họp tập thể lãnh đạo UBND tỉnh, Chủ tịch UBND tỉnh ủy
quyền cho lãnh đạo Sở Kế hoạch và Đầu tư chủ trì, phối hợp với Sở Tài
chính, Kho bạc Nhà nước Quảng Ngãi, Ban Quản lý dự án ĐTXD các công
trình nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Trung tâm Phát triển Quỹ đất tỉnh,
BQL dự án Giảm nghèo khu vực Tây Nguyên - tỉnh Quảng Ngãi, BQL các dự
án hỗ trợ xử lý chất thải Bệnh viện (Sở Y tế) tham dự Hội nghị nêu trên và
báo cáo UBND tỉnh kết quả cuộc họp.
Kho bạc Nhà nước Quảng Ngãi chuẩn bị các điều kiện hậu cần để thực
hiện Hội nghị trực tuyến./.
Nơi nhận:
- Như trên;
- CT, PCT UBND tỉnh (b/c);
- VPUB: CVP, PCVP, CBTH;
- Lưu: VT, TH.bha306.
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