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GIẤY MỜI  

Họp đánh giá tình hình xây dựng kế hoạch thực hiện các  

Chương trình mục tiêu quốc gia giai đoạn 2021-2025 và năm 2022 

 

Thực hiện chương trình công tác tháng 6/2022, Lãnh đạo UBND tỉnh tổ 

chức họp đánh giá tình hình xây dựng kế hoạch thực hiện các Chương trình mục 

tiêu quốc gia giai đoạn 2021-2025 và năm 2022, cụ thể như sau:  

1. Thành phần 

- Đồng chí Lương Trọng Quỳnh, Phó Chủ tịch UBND tỉnh: Chủ trì; 

- Đại diện lãnh đạo các sở, ban, ngành: Kế hoạch và Đầu tư, Tài chính, 

Lao động - Thương binh và Xã hội, Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Xây 

dựng, Giao thông vận tải, Ban Dân tộc, Văn phòng Điều phối xây dựng nông 

thôn mới tỉnh; UBND các huyện, thành phố và Văn phòng UBND tỉnh. 

2. Thời gian, địa điểm: từ 14 giờ, ngày 10 tháng 6 năm 2022 (thứ Sáu), 

tại Phòng họp trực tuyến tầng 3, trụ sở UBND tỉnh.  

3. Nội dung: đánh giá tình hình xây dựng kế hoạch thực hiện các Chương 

trình mục tiêu quốc gia giai đoạn 2021-2025 và năm 2022. 

4. Phân công thực hiện 

a) Giao Sở Kế hoạch và Đầu tư chủ trì, phối hợp với cơ quan liên quan rà 

soát, tổng hợp, báo cáo về tình hình xây dựng kế hoạch thực hiện các Chương 

trình mục tiêu quốc gia giai đoạn 2021-2025 và năm 2022; đề xuất UBND tỉnh 

chỉ đạo, đôn đốc đẩy nhanh tiến độ thực hiện (Sở chủ động in ấn đủ tài liệu cho các 

thành phần dự họp).  

b) Các sở, ban, ngành, UBND các huyện rà soát, đánh giá tình hình triển 

khai các nội dung nhiệm vụ thuộc đơn vị mình phụ trách theo quy định tại Nghị 

định số 27/2022/NĐ-CP ngày 19/4/2022 của Chính phủ quy định cơ chế quản lý, tổ 

chức thực hiện các chương trình mục tiêu quốc gia; chỉ đạo của UBND tỉnh tại 

Công văn số 633/UBND-KT ngày 06/6/2022, Công văn số 996/SKHĐT-QLĐTC 

ngày 31/5/2022 của Sở Kế hoạch và Đầu tư và các văn bản chỉ đạo có liên quan; 

các khó khăn, vướng mắc và kiến nghị, đề xuất (nếu có). 

 Trân trọng kính mời các thành phần tham dự./. 
 

Nơi nhận:  
- Như thành phần mời;                                                                          

- Chủ tịch, các Phó Chủ tịch UBND tỉnh; 

- C, PVP UBND tỉnh, các phòng: THNC,  

  HC-QT; Trung tâm TH-CB;  

- Lưu: VT,KT(VQK). 

TL. CHỦ TỊCH 

KT. CHÁNH VĂN PHÒNG 

PHÓ CHÁNH VĂN PHÒNG 

 
 

 

 

 

Dương Văn Chiều 
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