
UỶ BAN NHÂN DÂN          CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

  TỈNH QUẢNG TRỊ                           Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
  

  Số:         /GM-UBND                      Quảng Trị, ngày       tháng       năm 2021 
 

        

GIẤY MỜI 
Dự hội nghị trực tuyến toàn quốc về đẩy mạnh giải ngân đầu tư công, phát 

triển xuất khẩu bền vững và thúc đẩy tăng trưởng năm 2021 

 

Chính phủ tổ chức Hội nghị trực tuyến toàn quốc về  đẩy mạnh giải ngân 

đầu tư công, phát triển xuất khẩu bền vững và thúc đẩy tăng trưởng năm 2021. 

* Tham dự hội nghị, về phía cầu địa phương, kính mời: 

 - Đồng chí Lê Quang Tùng, Ủy viên BCH TW Đảng, Bí thư Tỉnh ủy;  

- Chủ tịch UBND tỉnh Võ Văn Hưng và các Phó Chủ tịch UBND tỉnh;   

- Đại diện Thường trực HĐND tỉnh; 

- Đại diện Lãnh đạo các Sở, ngành cấp tỉnh; 

- Đại diện Ban KTNS HĐND tỉnh 

- Đại diện Lãnh đạo UBND huyện, thành phố, thị xã;  

- Đại diện lãnh đạo Hiệp hội  doanh nghiệp tỉnh; 

- Lãnh đạo và chuyên viên Văn phòng UBND tỉnh; 

Đến dự họp.   

* Thời gian : 01 ngày, thứ Tư, ngày 16/6/2021 

( Buổi sáng từ 8h00 đến 11h30, buổi chiều từ 14h00 đến 17h00) 

* Địa điểm :  Tại  Hội trường UBND tỉnh  (trụ sở UBND tỉnh) 

  Ghi chú: Sở Kế hoạch và Đầu tư  phối hợp với các ngành liên quan, chuẩn 

bị báo cáo chuyển về Văn phòng UBND tỉnh trước 11h ngày 15/6/2021 để gửi 

cho các đại biểu. 

 Các đơn vị, địa phương cử đại biểu dự họp đúng thành phần; đại biểu chịu 

trách nhiệm và phải tuân thủ các quy định về phòng, chống dịch Covid -19; 

không được sử dụng điện thoại và các thiết bị điện tử có khả năng thu phát trong 

phòng họp. 

 Trung tâm Tin học phối hợp với VNPT Quảng Trị, Phòng QTTV để 

chuẩn bị phòng họp trực tuyến. 
 

Nơi nhận: TL. CHỦ TỊCH   

- Như thành phần mời;  CHÁNH VĂN PHÒNG 
-  Trung tâm tin học tỉnh; 

- VNPT Quảng Trị; 

- P/viên Đài PTTH, Báo QT, trang Web tỉnh; 

- QTTV, lễ tân; 

- Lưu VT, TH(H). 

                 

 Nguyễn Cảnh Hưng  
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