UBND TỈNH GIA LAI
SỞ TÀI CHÍNH
Số: 234 /GM-STC
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CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
Gia Lai, ngày 28 tháng 10 năm 2019

GIẤY MỜI
Thực hiện Chỉ thị số 16/CT-TTg ngày 25/6/2019 của Thủ tướng Chính phủ
về xây dựng kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội và Dự toán ngân sách nhà nước
năm 2020.
Căn cứ Thông tư số 38/2019/TT-BTC ngày 28/6/2019 Hướng dẫn xây dựng
dự toán ngân sách nhà nước năm 2020, kế hoạch tài chính - ngân sách nhà nước
03 năm 2020-2022; kế hoạch tài chính 05 năm tỉnh, thành phố trực thuộc trung
ương giai đoạn 2021-2025.
Thực hiện ý kiến chỉ đạo của Ủy ban nhân dân tỉnh tại Công văn số
1450/UBND-KTTH ngày 27/6/2019 về việc triển khai Chỉ thị số 16/CT-TTg ngày
25/6/2019 của Thủ tướng Chính phủ.
Để thống nhất dự toán năm 2020 báo cáo UBND tỉnh theo quy định, Sở Tài
chính trân trọng kính mời:
- Lãnh đạo và cán bộ chuyên môn Sở Giáo dục và Đào tạo.
- Lãnh đạo và cán bộ chuyên môn của các đơn vị trực thuộc Sở Giáo dục và
Đào tạo (Sở Giáo dục và Đào tạo thông báo cho các đơn vị trực thuộc).
Tham gia họp về các nội dung sau:
- Tiến độ giải ngân các nguồn kinh phí đã được phân bổ trong dự toán năm
2019, kế hoạch giải ngân từ nay đến 31/12/2019. Các khó khăn, vướng mắc về
thực hiện dự toán năm 2019.
- Thảo luận dự toán thu - chi ngân sách năm 2020 để Sở Tài chính tổng hợp
báo cáo Ủy ban nhân dân tỉnh.
Thời gian: 08h00 ngày 30/10/2019 (Sáng thứ 4).
Địa điểm: Tại phòng họp tầng 03 – Sở Tài chính – 03 Trần Hưng Đạo – TP.
Pleiku – Gia Lai.
Ghi chú: Để việc thảo luận đạt kết quả, đề nghị Sở Giáo dục và Đào tạo
chuẩn bị đủ tài liệu: Đánh giá tình hình thực hiện nhiệm vụ Ngân sách nhà nước
năm 2019 kế hoạch giải ngân từ nay đến 31/12/2019. Các khó khăn, vướng mắc
về thực hiện dự toán năm 2019.
Rất mong cơ quan, đơn vị tham gia đầy đủ, đúng thành phần để cuộc họp
đạt kết quả./.
Nơi nhận:
- Như trên;
- Giám đốc, các PGĐ Sở;
- Lưu: VT, HCSN.
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