ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH QUẢNG NGÃI
Số: 4316 /UBND-TH
V/v mời dự Hội nghị
Ban Thường vụ
Tỉnh ủy

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
Quảng Ngãi, ngày 01 tháng 8 năm 2019

Kính gửi: Các Sở: Kế hoạch và Đầu tư, Nội vụ,
Tài chính, Tư pháp
Thực hiện chỉ đạo của Thường trực Tỉnh ủy tại Giấy mời số 134-GM/TU
ngày 29/7/2019 về việc triệu tập Hội nghị Ban Thường vụ Tỉnh ủy (bản chụp văn
bản kèm theo) để nghe và cho ý kiến về:
1. Khung định mức biên chế hỗ trợ cho các hội có tính chất đặc thù để làm
cơ sở cấp kinh phí hoạt động năm 2019.
2. Dự án Bệnh viện đa khoa Thái Bình Dương - Quảng Ngãi.
UBND tỉnh mời Thủ trưởng các sở, ngành sau đây tham dự, chuẩn bị nội
dung, tài liệu liên quan để giải trình khi được yêu cầu, cụ thể:
1. Thành phần:
a) Nội dung 1: Sở Nội vụ, Tài chính, Tư pháp.
Giao Sở Nội vụ chuẩn bị nội dung, tài liệu và báo cáo giải trình tại buổi họp.
b) Nội dung 2: Giao Sở Kế hoạch và Đầu tư chuẩn bị nội dung, tài liệu và
báo cáo giải trình tại buổi họp.
2. Thời gian: Bắt đầu lúc 7 giờ 30 phút ngày 02/8/2019 (thứ sáu).
3. Địa điểm: Phòng họp Ban Thường vụ Tỉnh ủy.
Đề nghị Thủ trưởng các sở, ngành và các cơ quan liên quan tham dự đúng
thành phần và thời gian quy định./.
(Công văn này thay Giấy mời)
Nơi nhận:
- Như trên;
- Thường trực Tỉnh ủy (báo cáo);
- CT, PCT UBND tỉnh (báo cáo);
- Văn phòng Tỉnh ủy;
- VPUB: CVP, NC, KGVX, CBTH;
- Lưu: VT, TH (bha243).
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