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GIẤY MỜI 

Họp rà soát phương án điều chỉnh kế hoạch đầu tư công trung hạn vốn 

NSNN giai đoạn 2021-2025, năm 2022 

 

 

Căn cứ Chương trình công tác của UBND tỉnh tháng 5/2022 (số 20/CTr-

UBND ngày 29/4/2022); trên cơ sở báo cáo kết quả thực hiện dự án và đề xuất 

của các chủ đầu tư, Sở Kế hoạch và Đầu tư xây dựng dự thảo phương án điều 

chỉnh kế hoạch đầu tư công trung hạn vốn NSNN giai đoạn 2021-2025, năm 

2022. Để có cơ sở báo cáo UBND tỉnh, Sở Kế hoạch và Đầu tư trân trọng kính 

mời đại diện các cơ quan tham dự họp. 

1. Thành phần 

- Sở Kế hoạch và Đầu tư: Giám đốc Sở chủ trì, Phòng Quản lý Đầu tư 

công. 

- Đại diện Lãnh đạo Sở Tài chính; Lãnh đạo Kho bạc tỉnh;  

- Đại diện Lãnh đạo các chủ đầu tư. 

2. Nội dung: Họp xem xét rà soát phương án điều chỉnh kế hoạch đầu tư 

công trung hạn vốn NSNN giai đoạn 2021-2025, năm 2022 

3. Thời gian: 8h00 ngày 20/5/2022. 

4. Địa điểm: Phòng họp 402, trụ sở Sở Kế hoạch và Đầu tư. 

5. Đề nghị: Để có cơ sở rà soát, tổng hợp hoàn thiện phương án bố trí vốn 

thực hiện dự án Nâng cấp đoạn tuyến Km18-KM80, Quốc lộ 4B (thuộc Chương 

trình phục phồi và phát triển kinh tế- xã hội): 900 tỷ đồng; Hỗ trợ dự án cao tốc 

Hữu Nghị - Chi Lăng (TP2) theo hình thức BOT: 500 tỷ đồng đề nghị các cơ 

quan:  

- Tham gia ý kiến phương án điều chỉnh kế hoạch đầu tư công trung hạn 

vốn NSNN giai đoạn 2021-2025, năm 2022 theo hệ thống biểu kèm theo; các 

chủ đầu tư báo cáo tiến độ thực hiện các dự án khởi công mới chuẩn bị đầu tư 

khả năng tháo gỡ khó khăn hiện tại (về quy hoạch, chuyển mục đích sử dụng đất 

rừng, nông nghiệp) và khả năng triển khai trong thời gian tới. 

- Sở Tài chính rà soát báo cáo khả năng tăng thu (bằng văn bản) đánh giá 

khả năng tăng thu, tiết kiệm chi của 04 năm (2022, 2023, 2024, 2025), khả năng 

tăng thu nguồn thu phí sử dụng kết cấu hạ tầng khu vực cửa khẩu của 04 năm 

(2022, 2023, 2024, 2025); khả năng thu từ phương án Bán tài sản trên đất, 
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chuyển nhượng quyền sử dụng đất thuộc phương án sắp xếp lại, xử lý nhà, đất 

của các cơ quan, tổ chức, đơn vị, thuộc phạm vi quản lý của tỉnh Lạng Sơn. 

(Có phương án điều chỉnh, dự thảo Tờ trình kèm theo). 

Sở Kế hoạch và Đầu tư trân trọng kính mời các đồng chí dự họp đúng thời 

gian và địa điểm nêu trên./. 

 

Nơi nhận: 
- Như thành phần mời; 

- Lãnh đạo Sở; 

- Văn phòng (chuẩn bị phòng họp); 

- Lưu: VT, QLĐTC. 
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