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V/v lịch làm việc thống nhất số liệu  

phân bổ dự toán năm 2023 

ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM 
 

Ninh Thuận, ngày  05 tháng 01 năm 2023               

 

 

Kính gửi:  Các đơn vị dự toán ngân sách Đảng cấp tỉnh.         

        

Căn cứ Quyết định số 691/QĐ-UBND, ngày 14/12/2022 của Ủy ban nhân 

dân tỉnh về việc giao dự toán chi ngân sách nhà nước năm 2023 cho các sở, ban, 

ngành, các cơ quan Đảng và đoàn thể cấp tỉnh. 

Để có cơ sở trình Ban Thường vụ tỉnh uỷ Quyết định giao dự toán chi ngân 

sách năm 2023 cho các đơn vị; Lãnh đạo Văn phòng tỉnh uỷ thông báo kế hoạch 

làm việc thống nhất số liệu dự toán chi ngân sách năm 2023 với các đơn vị dự toán 

theo thời gian cụ thể như sau: 

 

TT Tên đơn vị Thời gian Ghi chú 

1 Ban Tổ chức tỉnh uỷ 06/01/2023 Từ 13 giờ 30’ đến 15 giờ  

2 Ban Tuyên giáo tỉnh uỷ 06/01/2023 Từ 15 giờ 30’ đến 17 giờ  

3 Ban Nội chính tỉnh ủy 07/01/2023 Từ 7 giờ 30’ đến 9 giờ  

4 Uỷ Ban Kiểm tra tỉnh uỷ 07/01/2023 Từ 9 giờ 30’ đến 11 giờ  

5 Ban Dân vận tỉnh uỷ 07/01/2023 Từ 13 giờ 30’ đến 15 giờ  

6 Đảng uỷ khối các CQ-DN tỉnh 07/01/2023 Từ 15 giờ 30’ đến 17 giờ  

7 Văn phòng tỉnh uỷ 09/01/2023 Từ 7 giờ 30’ đến 9 giờ  

Thành phần làm việc: 

+ Văn phòng tỉnh ủy: Đồng chí Chánh Văn phòng (Chủ trì); Đ/c Đặng Văn 

Kiên - Phó Chánh Văn Phòng phụ trách Tài chính - Quản trị; Đ/c Phạm Thị Thơ - 

Trưởng Phòng Tài chính - Quản trị; Đ/c Phan Thị Quý - Kế toán trưởng Ngân sách 

đảng cấp tỉnh. 

+ Đơn vị dự toán ngân sách Đảng cấp tỉnh: Thủ trưởng các đơn vị; Đ/c phụ 

trách tài chính; Đ/c kế toán.  
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 Địa điểm: Tại phòng họp số 01, Văn phòng tỉnh ủy, số 04-Hùng Vương, 

thành phố Phan Rang-Tháp Chàm, tỉnh Ninh Thuận. 

Nhận được văn bản này, Văn phòng tỉnh uỷ đề nghị Thủ trưởng các đơn vị 

quan tâm sắp xếp thời gian theo lịch để buổi làm việc đạt kết quả tốt. 
 

 

 

Nơi nhận: 

- Như trên; 

- Lãnh đạo Văn phòng tỉnh ủy; 

- Phòng Tài chính Đảng; 

- Phòng Quản trị; 

- Lưu Văn phòng tỉnh uỷ. 

CHÁNH VĂN PHÒNG 

   

 

 Lê Đức Khai 
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