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GIẤY MỜI 

 
 

Ủy ban nhân dân huyện tổ chức cuộc họp xem xét tình hình triển khai thực 

hiện và giải ngân kế hoạch đầu tư công và nguồn vốn sự nghiệp năm 2020 trên địa 

bàn huyện Cao Lộc với nội dung sau: 

1. Thành phần: 

- Đồng chí: Hoàng Mạng Cường: Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện. 

- Đại diện Lãnh đạo phòng Kinh tế và hạ tầng huyện; 

- Đại diện Lãnh đạo phòng Tài chính – Kế hoạch huyện; 

- Đại diện Lãnh đạo phòng NN&PTNT huyện; 

- Đại diện Lãnh đạo Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng huyện; 

- Đại diện Lãnh đạo phòng Tài nguyên và Môi trường; 

- Chủ tịch Ủy ban nhân dân các xã: Yên Trạch, Thụy Hùng, Bảo Lâm, Bình 

Trung, Thạch Đạn, Lộc Yên. 

2. Nội dung: 

Xem xét các quy trình, thủ tục, tiến độ thực hiện và giải ngân kế hoạch đầu 

tư công và nguồn vốn sự nghiệp mang tính chất đầu tư năm 2020, nhiệm vụ giải 

pháp trong những tháng tiếp theo. 

3. Thời gian, địa điểm:  

- Thời gian: Bắt đầu lúc  08 giờ 00 phút, ngày 28/02/2020 (Thứ sáu ). 

- Địa điểm: Phòng họp số 1, trụ sở UBND huyện. 

4. Phân công chuẩn bị:  

4.1. Phòng Tài chính – Kế hoạch: Báo cáo chi tiết tình hình phân bổ và giải 

ngân các dự án thuộc kế hoạch vốn năm 2020; công tác thẩm định chủ trương đầu 

tư, kế hoạch lựa chọn nhà thầu; nêu khó khăn vướng mắc, nguyên nhân, kiến nghị, 

đề xuất. 

4.2. Phòng Kinh tế và hạ tầng huyện: Báo cáo tình hình triển khai, thực hiện 

công tác thẩm định, trình phê duyệt Báo cáo kinh tế kỹ thuật các công trình; tình 

hình triển khai thực hiện các nguồn vốn sự nghiệp do phòng quản lý; nêu khó khăn 

vướng mắc, nguyên nhân, kiến nghị, đề xuất. 

4.3. Phòng NN&PTNT huyện: Báo cáo tình hình triển khai thực hiện các 

nguồn vốn sự nghiệp do phòng quản lý; nêu khó khăn vướng mắc, nguyên nhân, 

kiến nghị, đề xuất. 



  

4.4. Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng huyện: Báo cáo số lượng các công 

trình hoàn thành bàn giao đưa vào sử dụng đã lập hồ sơ quyết toán, chưa lập hồ sơ 

quyết toán; tình hình triển khai, thực hiện các công trình chuyển tiếp, khởi công 

mới năm 2020 (công tác lựa chọn nhà thầu, giải ngân, thanh toán…); nêu khó khăn 

vướng mắc, nguyên nhân, kiến nghị, đề xuất. 

4.5. Ủy ban nhân dân các xã: Yên Trạch, Thụy Hùng, Bảo Lâm, Bình Trung, 

Thạch Đạn, Lộc Yên: Báo cáo công tác triển khai thực hiện các công trình khởi 

công mới năm 2020, thuộc Chương trình mục tiêu quốc gia được UBND huyện 

giao làm chủ đầu tư; nêu khó khăn vướng mắc, nguyên nhân, kiến nghị, đề xuất. 

Ủy ban nhân dân huyện yêu cầu lãnh đạo các phòng, ban, UBND các xã, thị 

trấn được giao nhiệm vụ làm Chủ đầu tư chuẩn bị đầy đủ hồ sơ, báo cáo theo yêu 

cầu. Gửi đến Văn phòng HĐND và UBND huyện (Đ/c Đào Anh Tuấn – PCVP 

trên phần mềm iOffice, tên file ghi rõ cơ quan dự thảo) trước 01 ngày để cập nhật 

hồ sơ trình cuộc họp. Đồng thời đề nghị các đồng chí lãnh đạo UBND huyện, các 

phòng đơn vị, CVP, PCVP nghiên cứu chuẩn bị ý kiến phát biểu./. 
 

 

Nơi nhận:             
- Như thành phần mời; 

- CT, các PCT UBND huyện; 

- CVP, các PCVP; 

- Lưu: VT. 

 

                                                         

TL. CHỦ TỊCH 

CHÁNH VĂN PHÒNG 

 

 

 

 

 

Hứa Anh Tuấn 
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