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GIẤY MỜI 
Dự Hội nghị trực tuyến toàn quốc về đẩy mạnh giải ngân vốn đầu tư công 

và thực hiện 03 Chương trình mục tiêu quốc gia 

   

Thực hiện Công điện số 1301/CĐ-VPCP ngày 22/9/2022 của Văn phòng 

Chính phủ về việc tổ chức Hội nghị trực tuyến toàn quốc về đẩy mạnh giải ngân 

vốn đầu tư công và thực hiện 03 Chương trình mục tiêu quốc gia (Văn bản gửi 

kèm theo qua hệ thống gửi nhận văn bản điện tử); UBND tỉnh tổ chức Hội nghị 

tại đầu cầu tỉnh như sau: 

Thời gian: 01 buổi, bắt đầu từ 8h00’ ngày 26/9/2022 (Thứ Hai). 

  a  i  : Phòng họp Trực tuyến tầng 3, Trung tâm Thông tin - Công báo 

- Tin học, Văn phòng UBND tỉnh. 

Thành phần dự Hội ngh , kính  ời:  

- Đ/c Võ Trọng Hải, Phó Bí thư Tỉnh uỷ, Chủ tịch UBND tỉnh; 

- Các Phó Chủ tịch UBND tỉnh;  

- Giám đốc (Thủ trưởng) các đơn vị: Văn phòng UBND tỉnh, Kế hoạch và 

Đầu tư, Tài chính, Xây dựng, Giao thông Vận tải, Công Thương, Tài nguyên và 

Môi trường, Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Ban Quản lý Khu kinh tế 

tỉnh, Kho bạc Nhà nước tỉnh; Ban Quản lý dự án: Dân dụng và công nghiệp tỉnh, 

Đầu tư xây dựng công trình giao thông tỉnh, Đầu tư xây dựng khu vực khu kinh 

tế tỉnh, Đầu tư xây dựng công trình nông nghiệp và phát triển nông thôn tỉnh.  

Phân công nhiệm vụ: 

1. Sở Tài chính phối chủ trì, hợp với Kho bạc Nhà nước tỉnh (Kho bạc 

Nhà nước tỉnh chịu trách nhiệm cung cấp các thông tin có liên quan theo lĩnh 

vực) và các cơ quan có liên quan rà soát, tổng hợp báo cáo cáo tình hình thực 

hiện và thanh toán vốn đầu tư công 9 tháng năm 2022, trong đó tập trung làm rõ 

các vướng mắc, đề xuất giải pháp xử lý, gửi Sở Kế hoạch và Đầu tư và báo cáo 

UBND tỉnh trong ngày 23/9/2022. 

2. Sở Kế hoạch và Đầu tư chủ trì, phối hợp với các cơ quan, đơn vị liên 

quan chuẩn bị:  

- Báo cáo tình hình giải ngân vốn đầu tư công và thực hiện 03 Chương 

trình mục tiêu quốc gia 9 tháng năm 2022, trong đó tập trung làm rõ những kết 

quả đạt được, hạn chế, khó khắn, vướng mắc, nguyên nhân, bài học kinh 

nghiệm, phương hướng, nhiệm vụ, giải pháp thúc đẩy giải ngân đầu tư công 

nhưng tháng cuối năm. 
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- Tham luận của Lãnh đạo tỉnh tại Hội nghị (yêu cầu ngắn gọn, không quá 

7 phút trình bày),  

* Báo cáo và nội dung tham luận gửi UBND tỉnh (qua Văn phòng UBND 

tỉnh) trong ngày 24/9/2022; 

2. Giao Văn phòng UBND tỉnh liên hệ Văn phòng Chính phủ để lấy tài 

liệu gửi đại biểu dự Hội nghị qua hệ thống gửi nhận văn bản điện tử. Đại biểu dự 

Hội nghị truy cập mạng lấy tài liệu. 

3. Trung tâm Công báo - Tin học, Văn phòng UBND tỉnh chuẩn bị cơ sở 

vật chất và các điều kiện cần thiết phục vụ Hội nghị (kiểm tra, chạy thử toàn hệ 

thống trong ngày 25/9/2022). 

Đề nghị đại biểu tham dự đầy đủ, đúng thành phần và thời gian nêu trên./. 

Nơi nhận: 
- Như thành phần mời; 

- Trung tâm CB-TH tỉnh; 

- Phòng QT-TV (để bố trí); 

- Lưu: VT, TH1. 

        

          

  TL. CHỦ TỊCH  

CHÁNH VĂN PHÒNG 

                        

 

          

 
 

Lê Minh Đạo 
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