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Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
 

Số: 67 /GM-SKHĐT Lạng Sơn, ngày 24 tháng 8 năm 2021 

 

GIẤY MỜI 

Họp xem xét tiến độ giải ngân các dự án sử dụng vốn đầu tư công năm 2021  

(đến nay có tỷ lệ giải ngân thấp dưới 50%) 

 

 

Thực hiện Kế hoạch số 165/KH-UBND ngày 26/7/2021 về đẩy nhanh tiến 

độ thực hiện giải ngân vốn đầu tư công năm 2021, Văn bản số 1014/UBND-KT 

ngày 27/7/2021 về việc đẩy nhanh tiến độ giải ngân vốn đầu tư công năm 2021; 

trên cơ sở Báo cáo kết quả giải ngân đến 21/8/2021 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. 

- Đaị diêṇ Lãnh đạo Sở Tài chính; Lãnh đạo Kho bạc tỉnh;  

- Đaị diêṇ Lãnh đạo các chủ đầu tư có dự án có tỷ lệ giải ngân đến 

31/8/2021 đạt dưới 50% và chưa giải ngân: Ban QL KKTCK Đồng Đăng - Lạng 

Sơn (07 dự án); Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng tỉnh (07 dự án); Chi cục 

Phát triển nông thôn (03 dự án); Ban Quản lý đầu tư xây dựng các công trình 

nông nghiệp và phát triển nông thôn (01 dự án sử dụng vốn dự phòng năm 2019 

chuyển sang chưa giải ngân); UBND huyện Chi Lăng (Ban QLDA đầu tư xây 

dựng huyện Chi Lăng: 03 dự án); UBND huyện Bắc Sơn (03 dự án hoàn thành 

chưa giải ngân); UBND huyện Hữu Lũng (02 dự án chưa giải ngân); UBND 

huyện Bình Gia (05 dự án); Sở Y tế (03 dự án); 

- Đaị diêṇ Lãnh đạo các chủ đầu tư có dự án sử dụng vốn ODA: Công ty 

Cổ phần Cấp thoát nước Lạng Sơn; Trung tâm Nước sạch và Vê ̣sinh môi trường 

nông thôn, Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh Lạng Sơn, Sở Giáo dục và đào 

tạo; Sở Giao thông Vận tải; Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng tỉnh; Sở Nông 

nghiệp và Phát triển nông thôn.  

2. Nội dung: Họp xem xét tiến độ thực hiện các dự án sử dụng vốn đầu tư 

công năm 2021 có kết quả giải ngân đến ngày 21/8/2021 thấp (dưới 50% kế 

hoạch) và chưa giải ngân; đánh giá khả năng thực hiện giải ngân đến hết năm, đề 

xuất phương án điều hòa, điều chỉnh kế hoạch vốn. 

3. Thời gian: 14h00 ngày 30/8/2021. 

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 lý do giải ngân thấp, chưa 

giải ngân đến hết 21/8/2021; kế hoạch và phương án giải ngân theo từng tháng 
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trong 4 tháng cuối năm (06 bản), 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; 

- Mời PV Báo Lạng Sơn, Đài PTTH tỉnh 

(Dự và đưa tin); 

- Lãnh đạo Sở; 

- Văn phòng (chuẩn bị phòng họp); 

- Lưu: VT, QLĐTC. 

 GIÁM ĐỐC 

 
 

 

 

 

 

 

Nguyễn Hữu Chiến 
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