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GIẤY MỜI 

Họp xem xét tiến độ giải ngân các dự án sử dụng vốn đầu tư công năm 2022 

 

 

Căn cứ Quyết định số 143/QĐ-UBND ngày 18/01/2022 của UBND tỉnh 

về nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu chỉ đạo, điều hành thực hiện Kế hoạch phát triển 

kinh tế - xã hội và dự toán ngân sách nhà nước năm 2022; Thông báo số 90/TB-

UBND ngày 18/02/2022 của UBND tỉnh về kết luận của Chủ tịch UBND tỉnh 

tại cuộc họp xem xét, đôn đốc triển khai thực hiện các dự án khởi công mới năm 

2022; Công văn số 3012/VP-KT ngày 05/07/2022 của Văn phòng UBND tỉnh về 

việc đẩy nhanh tiến độ giải ngân vốn ODA năm 2022; Công văn số 802/UBND-

KT ngày 12/7/2022 của UBND tỉnh về việc đôn đốc đẩy nhanh tiến độ thực hiện 

và giải ngân vốn đầu tư công 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. 

1. Thành phần 

- Sở Kế hoạch và Đầu tư: Lãnh đạo Sở chủ trì, Phòng Quản lý Đầu tư 

công; 

- Đại diện Lãnh đạo các sở: Tài chính, Xây dựng, Giao thông vận tải, 

Nông nghiệp và PTNT; 

- Đại diện Lãnh đạo Kho bạc tỉnh;  

- Đại Lãnh đạo các chủ đầu tư (Chi tiết tại phụ lục kèm theo). 

2. Nội dung: Họp xem xét tiến độ thực hiện hồ sơ thanh toán, quyết toán 

các dự án vốn đầu tư công năm 2022 gồm: Các dự án vốn NSTW, vốn ODA, 

các dự án vốn NSĐP: dự án vốn cân đối theo tiêu chí định mức (dự án hoàn 

thành trước 31/12/2021 chưa giải ngân đạt 100%; dự án chuyển tiếp giải ngân 

dưới 50%; dự án khởi công mới chưa khởi công); dự án vốn thu sử dụng đất đã 

nhập tabmit nhưng chưa giải ngân hết số vốn đã nhập; dự án chuẩn bị đầu tư 

(chưa hoàn thiện hồ sơ đề xuất chủ trương đầu tư). 

(Chi tiết tại hệ thống biểu kèm theo). 

3. Thời gian: 08h00 ngày  29/7/2022 (Thứ sáu) 

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

5. Đề nghị:  

- Các chủ đầu tư chuẩn bị Báo cáo phục vụ họp, nội dung báo cáo về tiến 

độ thực hiện dự án, đánh giá khả năng thực hiện theo quy định tại Quyết định số 
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143/QĐ-UBND và Thông báo số 90/TB-UBND của UBND tỉnh, khó khăn 

vướng mắc; đề xuất phương án thực hiện (giải ngân) trong quý III/2022 (06 

bản); có tài liệu kèm theo (nếu có); 

- Các cơ quan liên quan tham gia ý kiến theo chức năng quản lý. 

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; 

- UBND tỉnh (B/c); 

- Lãnh đạo Sở; 

- Văn phòng (chuẩn bị phòng họp); 

- Lưu: VT, QLĐTC. 

GIÁM ĐỐC 

 
 

 

 

 

 

Vũ Hoàng Quý 
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