
UBND TỈNH ĐIỆN BIÊN 

SỞ KẾ HOẠCH VÀ ĐẦU TƯ 

Số:         /GM-SKHĐT 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

           Điện Biên, ngày       tháng 4 năm 2021 

 

GIẤY MỜI 

  

Kính gửi:   

- Các sở, ban ngành tỉnh; 

- UBND các huyện, thị xã, thành phố; 

- Các Ban QLDA chuyên ngành trực thuộc tỉnh. 
        

Thực hiện Văn bản số 926/UBND-TH ngày 05/4/2021 về việc hoàn thiện 

kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021-2025, 

Sở Kế hoạch và Đầu tư trân trọng kính mời quý cơ quan, đơn vị tham dự buổi 

làm việc thống nhất nội dung kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021-2025 

theo chương trình cụ thể như sau: 

1. Thành phần mời dự họp 

1.1. Sở Kế hoạch và Đầu tư: 

- Đại diện Lãnh đạo Sở Kế hoạch và Đầu tư. 

- Trưởng các phòng, ban chuyên môn của Sở Kế hoạch và Đầu tư. 

1.2. Các đơn vị:  

- Đại diện lãnh đạo Đơn vị và các phòng ban liên quan. 

2. Thời gian: 1,5 ngày (chiều ngày 13/4/2021 và ngày 14/4/2021). 

( Có phụ biểu lịch làm việc với các đơn vị kèm theo) 

3. Địa điểm: Hội trường Tầng 3 Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Điện Biên. 

4. Nội dung làm việc: Thống nhất nội dung đề xuất kế hoạch đầu tư công 

trung hạn giai đoạn 2021-2025 trước khi hoàn thiện báo cáo UBND tỉnh. 

 (Chi tiết xin liên hệ Phòng Tổng hợp KTQD, số ĐT: 0215.3825.850) 

Rất mong nhận được sự quan tâm, phối hợp có hiệu quả của quý cơ quan./. 

Nơi nhận: 

- Như trên; 

- Ban giám đốc sở; 

- Lưu: VT, TH.  

GIÁM ĐỐC 

 

 

 

 

 

Nguyễn Phi Sông 
 



LỊCH LÀM VIỆC 

(Kèm theo Giấy mời số        GM-SKHĐT ngày 12/4/2021 của Sở Kế hoạch và Đầu tư) 

 

STT  Ngày Đơn vị 

1 Chiều 13/4/2021 

- Công an tỉnh 

- Bộ CHQS tỉnh 

- Bộ CH bộ đội biên phòng tỉnh 

- Sở giao thông vận tải 

- Sở Tài nguyên và MT 

- Sở thông tin và truyền thông 

- Sở Công thương 

- Sở Nông nghiệp và PTNT 

- Sở xây dựng 

- Ban QLDA các Công trình DD&CN 

- Ban QLDA các Công trình Giao thông 

- Ban QLDA NN&PTNN 

- UBND huyện Mường Chà 

2 Sáng 14/4/2021 

- Sở Nội vụ 

- Sở Khoa học và công nghệ 

- Sở Lao động TBXH 

- Sở Y tế 

- Sở Văn hóa thể thao và du lịch 

- Sở Giáo dục và đào tạo 

- UBND Thành phố ĐBP 

- UBND huyện Điện Biên 

- Đài PTTH 

- Trường Cao đẳng Kinh tế kỹ thuật Điện Biên 

- Trường cao đẳng nghề 

- Trường Cao đẳng Sư phạm 

3 Chiều 14/4/2021 

- UBND huyện Tuần Giáo 

- UBND huyện Mường Ảng 

- UBND huyện Tủa Chùa 

- UBND huyện Nậm Pồ 

- UBND huyện Mường Nhé 

- UBND Huyện Điện Biên Đông 

- UBND thị xã Mường Lay 

Ghi chú: Thời gian làm việc:  

- Buổi sáng bắt đầu từ 7h30’ 

- Buổi chiều bắt đầu từ 1h45’ 

- Mỗi đơn vị làm việc khoảng 15-20 phút 
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