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GIẤY MỜI
Họp đôn đốc tiến độ thực hiện, giải ngân vốn đầu tư năm 2020

Thực hiện Chương trình công tác tháng 11/2020, Chủ tịch UBND tỉnh tổ
chức họp đôn đốc tiến độ thực hiện, giải ngân vốn đầu tư năm 2020, cụ thể như sau:
1. Thành phần
- Đồng chí Hồ Tiến Thiệu, Chủ tịch UBND tỉnh - Chủ trì;
- Đồ ng chí Lương Tro ̣ng Quỳnh, Phó Chủ tich
̣ UBND tỉnh;
- Lãnh đạo các sở, ngành, chủ đầu tư: Kế hoạch và Đầu tư, Tài chính, Giao
thông vận tải, Xây dựng, Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Tài nguyên và
Môi trường, Y tế, Giáo dục và Đào tạo, Ban Quản lý Khu kinh tế cửa khẩu Đồng
Đăng - Lạng Sơn, Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng tỉnh, Kho bạc Nhà nước
tỉnh, Văn phòng UBND tỉnh; Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng các công trình
Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Ban Quản lý xây dựng và bảo trì hạ tầng
giao thông, Trung tâm Nước sạch và Vê ̣ sinh môi trường nông thôn, Trung tâm
Kiểm soát bệnh tật, Công ty cổ phần Cấp thoát nước Lạng Sơn.
- Lãnh đạo UBND các huyện, thành phố.
2. Nội dung
Kiểm điểm, đôn đốc tiến độ thực hiện, giải ngân vốn đầu tư năm 2020.
3. Thời gian, địa điểm
Từ 14 giờ 00 ngày 19/11/2020 (thứ Năm) tại Phòng họp tầng 4, trụ sở
UBND tỉnh.
4. Phân công chuẩn bị
- Sở Kế hoạch và Đầu tư chủ trì, phối hợp với Sở Tài chính, Kho bạc Nhà
nước tỉnh và cơ quan liên quan tổng hợp, báo cáo tình hình thực hiện, giải ngân
kế hoạch vốn đầu tư năm 2020 (bao gồm dự án đầu tư công; dự án cải tạo, sửa
chữa từ nguồn chi khác ngân sách tỉnh; dự án sử dụng vốn đầu tư phát triển, vốn
sự nghiệp các Chương trình mục tiêu quốc gia); kiến nghị, đề xuất giải pháp chỉ
đạo, đôn đốc đẩy nhanh tiến độ trong 02 tháng cuối năm 2020 (Sở chủ động sao
in tài liệu đảm bảo phục vụ họp).
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- Các sở, ngành, chủ đầu tư chủ động phối hợp, cung cấp số liệu cho Sở Kế
hoạch và Đầu tư tổng hợp; chuẩn bị ý kiến tham gia theo chức năng, nhiệm vụ;
đề xuất giải pháp thực hiện trong khoảng thời gian còn lại của năm 2020 (nhất là
với các chủ đầu tư có tỷ lệ giải ngân thấp dưới 50%).
Trân trọng kính mời các thành phần tham dự ho ̣p./.
Nơi nhận:
- Như thành phần mời;
- Chủ tịch, các Phó Chủ tịch UBND tỉnh;
- Báo Lạng Sơn, Đài PT-TH tỉnh (đưa tin);
- C, PVP UBND tỉnh, các phòng CM,
HC-QT, Trung tâm TH-CB;
- Lưu: VT, KT(VQK).
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