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

/UBND-TH

Quảng Ngãi, ngày 01 tháng 7 năm 2019

V/v bổ sung kinh phí thực
hiện chuyến công tác xúc
tiến đầu tư tại Hàn Quốc

Kính gửi:
- Sở Kế hoạch và Đầu tư;
- Sở Tài chính.
Trên cơ sở Kế hoạch số 86/KH-UBND ngày 31/5/2019 của UBND tỉnh
về tổ chức Đoàn công tác xúc tiến đầu tư tại Hàn Quốc và Quyết định số
911/QĐ-UBND ngày 26/6/2019 của Chủ tịch UBND tỉnh về việc cử Đoàn
cán bộ đi công tác nước ngoài; xét đề nghị của Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu
tư tại Công văn số 942/SKHĐT-XTĐT ngày 21/6/2019 về việc xin cấp bổ
sung kinh phí chuyến công tác xúc tiến đầu tư tại Hàn Quốc, Chủ tịch UBND
tỉnh có ý kiến như sau:
1.Thống nhất việc Sở Kế hoạch và Đầu tư sử dụng nguồn kinh phí xúc
tiến đầu tư năm 2019 đã cấp cho Sở Kế hoạch và Đầu tư (Trung tâm Xúc tiến
đầu tư tỉnh) để tổ chức đoàn công tác xúc tiến đầu tư của tỉnh tại Hàn Quốc
(gồm 11 người, không bao gồm cán bộ của Ban Quản lý Khu kinh tế Dung
Quất và các Khu công nghiệp Quảng Ngãi) theo quy định.
2. Đối với việc cấp bổ sung nguồn kinh phí phát sinh của đoàn công tác
sau khi kết thúc chuyến đi: Giao Sở Kế hoạch và Đầu tư phối hợp với Sở Tài
chính tham mưu, đề xuất và trình UBND tỉnh xem xét, quyết định./.
Nơi nhận:

CHỦ TỊCH

- Như trên;
- CT, PCT UBND tỉnh;
- Kho bạc Nhà nước Quảng Ngãi;
- Trung tâm Xúc tiến đầu tư tỉnh;
- VPUB: CVP, PCVP (TH), KT, CBTH;
- Lưu: VT, THptth196.
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