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GIẤY MỜI 

Họpxem 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.Trên cơ sở Báo cáo kết quả giải ngân đến 31/10/2022 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: Giám đốc Sở, PGĐ Sở phụ trách lĩnh vực, 

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; 

- ĐạidiệnLãnh đạo các chủ đầu tư:  

+ Các sở: Giáo dục và Đào tạo, Tài nguyên và Môi trường, Thông tin và 

Truyền thông, Y tế; 

+ Ban Quản lý xây dựng và bảo trì hạ tầng giao thông, Ban Quản lý dự án 

đầu tư xây dựng tỉnh, Ban QLDA ĐTXD các công trình Nông nghiệp và PTNT, 

Ban QL KKTCK Đồng Đăng - Lạng Sơn, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh, Chi cục 

phát triển nông thôn, Công an tỉnh, Công ty CP Cấp thoát nước,Trường Chính trị 

Hoàng Văn Thụ, Trung tâm Kiểm định chất lượng công trình;  

+ UBND Thành phố. 

2. Nội dung: Họp xem xét tiến độ thực hiện và giải ngân các dự án vốn 

đầu tư công năm 2022 có tỷ lệ giải ngân thấp (dưới 60%). 

(Chi tiết tại hệ thống biểu kèm theo). 

3. Thời gian:14h00 ngày  07/11/2022 (Thứ hai) 

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 IV/2022. Lưu ý: 

Chỉ báo cáo tập trung về các dự án có tỷ lệ giải ngân thấp (dưới 60%) theo hệ 

thống biểu theo dõi kèm theo. 

- Thống nhất các nội dung điều hòa vốn đầu tư công năm 2022 (điều hòa 

lần cuối của năm 2022). 

- 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 

 

 

 


		2022-11-06T16:35:43+0700




