
UBND TỈNH QUẢNG TRỊ 

SỞ TÀI CHÍNH 
 

Số: 505/GM-STC 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
 

Quảng Trị, ngày 02 tháng 3 năm 2020 

  

                                                     GIẤY MỜI 
 

 Kính gửi:  

 - Văn phòng UBND tỉnh; 

 - Sở Giáo dục và Đào tạo; 

 - UBND các huyện, thành phố, thị xã; 

 - Phòng TC-KH các huyện, thị xã, thành phố. 

Thực hiện Kế hoạch 1482/KH-UBND ngày 09/4/2019 của UBND tỉnh về 

việc triển khai thực hiện đề án đảm bảo cơ sở vật chất cho chương trinhg giáo 

dục mầm non và giáo dục phổ thông giai đọa 2017 – 2025; 

Trên cơ sở đề nghị của Sở Giáo dục và Đào tạo tại Tờ trình số 158/TTr-

SGDĐT ngày 05/02/2020, Sở Tài chính tổ chức cuộc họp bàn phương án thực 

hiện Dự án Mua sắm thiết bị chương trình giáo dục phổ thông mới dành cho lớp 

1 các trường phổ thông trên địa bàn tỉnh Quảng Trị đề xuất UBND tỉnh xem xét, 

quyết định. 

Kính mời: 

- Đại diện Lãnh đạo Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh; 

- Đại diện Lãnh đạo Sở Giáo dục và Đào tạo; 

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

- Đại diện Lãnh đạo Phòng TC-KH các huyện, thành phố, thị xã. 

Thời gian: 01 buổi, bắt đầu từ 14 giờ 00, ngày 03/3/2020 (Thứ 3) 

Địa điểm: Phòng họp 202 - Sở Tài chính tỉnh Quảng Trị. 

Chủ trì: Ông Nguyễn Duy Tân, Giám đốc Sở Tài chính. 

Đề nghị các cơ quan đi đúng thành phần và thời gian để khỏi trở ngại 

công việc chung. 

Ghi chú:  

- Sở GD&ĐT chuẩn bị hồ sơ, tài liệu dự án phục vụ cuộc họp. 

- Giấy mời này thay thế Giấy mời số 458/GM-STC ngày 26/02/2020 của 

Sở Tài chính./. 
Nơi nhận: 
- Như trên; 

- GĐ; các PGĐ; 
- Phòng QLNS (Dự họp); 
-  Lưu: VT,  TCHCSNM. 

 TL. GIÁM ĐỐC 

KT. CHÁNH VĂN PHÒNG 

PHÓ VĂN PHÒNG 

 

 

 

 

 

Lê Trung Kiên 
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