
ỦY BAN NHÂN DÂN 

TỈNH THỪA THIÊN HUẾ  

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
 

 Số: 259  /GM-UBND 

    

       Thừa Thiên Huế, ngày   27  tháng 3 năm 2023 

 

GIẤY MỜI 

Họp Ủy ban nhân dân tỉnh thường kỳ tháng 3/2023 

 

Ủy ban nhân dân tỉnh tổ chức cuộc họp thường kỳ tháng 3 năm 2023; 

cuộc họp do đồng chí Nguyễn Văn Phương - Chủ tịch UBND tỉnh chủ trì. 

UBND tỉnh trân trọng kính mời: 

- Đại diện Thường trực HĐND tỉnh; 

- Các đồng chí Phó Chủ tịch UBND tỉnh; 

- Các đồng chí Ủy viên UBND tỉnh; 

- Chỉ huy trưởng Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh; 

- Chỉ huy trưởng Bộ chỉ huy Bộ đội biên phòng tỉnh; 

- Đại diện Lãnh đạo: Toà án nhân dân tỉnh, Viện kiểm sát nhân dân tỉnh; 

- Cục trưởng: Cục Thống kê tỉnh, Cục Thuế tỉnh, Cục Hải quan tỉnh; 

- Giám đốc Kho bạc Nhà nước tỉnh; 

- Lãnh đạo Văn phòng UBND tỉnh; 

- Đại diện Lãnh đạo Ban Quản lý Khu kinh tế, công nghiệp tỉnh; 

- Chủ tịch UBND các huyện, thị xã và thành phố Huế; 

- Giám đốc Trung tâm Bảo tồn di tích Cố đô Huế; 

- Đại diện phóng viên Báo Thừa Thiên Huế, Đài Phát thanh và Truyền 

hình tỉnh, Cổng Thông tin điện tử tỉnh đến dự và đưa tin. 

Thời gian: Vào lúc 14 giờ 00’ ngày 28/3/2023 (Chiều thứ Ba). 

Địa điểm: Văn phòng UBND tỉnh (số 16 Lê Lợi, thành phố Huế). 

Ghi chú:  

Kèm theo Giấy mời các văn bản có liên quan trên Hệ thống Đăng ký lịch 

họp và Phát hành giấy mời qua mạng, Hệ thống mail công vụ và Hệ thống 

Họp thông minh. 

Yêu cầu các đồng chí dự họp đúng thành phần, thời gian./. 
 

Nơi nhận: 
- Như thành phần mời;  

- CT và các PCT UBND tỉnh; 

- Cổng Thông tin điện tử tỉnh; 

- CVP và các PCVP UBND tỉnh và các CV;  

- Lưu: VT, TH. 

TL. CHỦ TỊCH 

CHÁNH VĂN PHÒNG 

 

 

 

 

 

Trần Hữu Thùy Giang 
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CHƯƠNG TRÌNH 

Họp UBND tỉnh thường kỳ tháng 3/2023 

 (Ngày 28/3/2023) 

 

- Đ/c Nguyễn Văn Phương - Chủ tịch UBND tỉnh phát biểu chỉ đạo. 

1. Tình hình kinh tế - xã hội tháng 3/2023 và một số nhiệm vụ trọng 

tâm các tháng tiếp theo 

- Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư báo cáo trình bày dự thảo báo cáo Tình hình 

kinh tế - xã hội tháng 3/2023 và một số nhiệm vụ trọng tâm các tháng tiếp theo. 

- Phát biểu đại biểu dự họp và các thành viên UBND tỉnh. 

- Đ/c Nguyễn Văn Phương - Chủ tịch UBND tỉnh phát biểu kết luận. 

2. Báo cáo tình hình thu chi ngân sách tháng 3 năm 2023 và các nhiệm 

vụ các tháng còn lại của năm 2023 

- Giám đốc Sở Tài chính báo cáo tóm tắt tình hình thu chi ngân sách tháng 

3 năm 2023 và các nhiệm vụ các tháng còn lại của năm 2023. 

- Phát biểu đại biểu dự họp và các thành viên UBND tỉnh. 

- Đ/c Nguyễn Văn Phương - Chủ tịch UBND tỉnh phát biểu kết luận. 

(Gửi kèm dự thảo Báo cáo Công tác chỉ đạo điều hành của UBND tỉnh, 

Chủ tịch UBND tỉnh tháng 3/2023  - Không trình bày trực tiếp tại cuộc họp)./. 
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