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GIẤY MỜI 

Họp rà soát một số nội dung thuộc kế hoạch đầu tư công trung hạn 

 giai đoạn 2021-2025 và năm 2023 

 
 

Căn cứ Nghị quyết số 43/2022/QH15 ngày 11/01/2022 của Quốc Hội về 
chính sách tài khoá, tiền tệ hỗ trợ chương trình phục hồi và phát triển kinh tế - xã 
hội; Chương trình số 59/CTr-UBND ngày 30/9/2022 của UBND tỉnh về chương 
trình công tác của UBND tỉnh tháng 10 năm 2022. Trên cơ sở Báo cáo kết quả 
giải ngân đến 22/7/2022 của Kho bạc tỉnh, Sở Kế hoạch và Đầu tư trân trọng kính 
mời đại diện các cơ quan tham dự họp với nội dung như sau: 

1. Thành phần 

- Sở Kế hoạch và Đầu tư: Giám đốc Sở, PGĐ Sở phụ trách lĩnh vực, Phòng 
Quản lý Đầu tư công; 

- Giám đốc Sở Tài chính; PGĐ Sở phụ trách lĩnh vực, Phòng chuyên môn 
có liên quan. 

2. Nội dung: Họp rà soát, thống nhất một số nội dung thuộc kế hoạch đầu 
tư công trung hạn giai đoạn 2021-2025 và năm 2023, cụ thể: 

- Xem xét, thống nhất số liệu về bổ sung nguồn thu sử dụng đất kế hoạch 
đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021-2025 và năm 2023 để bố trí cho dự án 
Nâng cấp đoạn Km18 - Km80, Quốc lộ 4B, tỉnh Lạng Sơn và bổ sung 10% thực 
hiện công tác đo đạc, đăng ký đất đai, cấp Giấy chứng nhận, xây dựng cơ sở dữ 
liệu đất đai và đăng ký biến động, chỉnh lý hồ sơ địa chính thường xuyên. 

- Rà soát khả năng bổ sung nguồn vốn sự nghiệp cho các dự án quy hoạch 
năm 2023; 

- Các nội dung khác có liên quan về kế hoạch đầu tư công trung hạn giai 
đoạn 2021-2025 và năm 2023. 

3. Thời gian: 15 giờ, ngày 04/11/2022 (Thứ sáu) 

4. Địa điểm: Phòng họp 401, trụ sở Sở Kế hoạch và Đầu tư. 

(Chi tiết tại biểu kèm theo) 

Sở Kế hoạch và Đầu tư trân trọng kính mời./. 

 

Nơi nhận: 
- Sở Tài chính; 

- Lãnh đạo Sở; 

- Văn phòng (chuẩn bị phòng họp); 

- Lưu: VT, QLĐTC. 

GIÁM ĐỐC 

 
 

 

 

 

 

Vũ Hoàng Quý 
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