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GIẤY MỜI 

Dự họp nghe báo cáo về công tác giải ngân vốn đầu tư xây dựng cơ bản 

trên địa bàn thành phố 
 

 

Thực hiện Chương trình công tác, UBND thành phố Lạng Sơn tổ chức 

cuộc họp nghe báo cáo về công tác giải ngân vốn đầu tư xây dựng cơ bản trên 

địa bàn thành phố với thành phần, thời gian và địa điểm như sau:  

 I. THÀNH PHẦN: 

- Thường trực HĐND thành phố; 

- Đồng chí Nguyễn Văn Hạnh -  Chủ tịch UBND thành phố; 

- Trưởng ban Kinh tế - Xã hội, HĐND thành phố 

 - Lãnh đạo các cơ quan, đơn vị: Tài chính - Kế hoạch, Tài nguyên và Môi 

trường, Quản lý đô thị, Ban QLDA ĐTXD thành phố, Trung tâm phát triển quỹ 

đất thành phố, Giáo dục và Đào tạo, Kinh tế; 

 - Chủ tịch và kế toán UBND các phường, xã; 

 - Lãnh đạo, Chuyên viên Văn phòng HĐND - UBND thành phố. 

 II. ĐỊA ĐIỂM: Tại Phòng họp Trực tuyến, Trụ sở HĐND - UBND thành phố 

Lạng Sơn. 

 III. THỜI GIAN: Từ 14 giờ 00 phút, ngày 10/6/2022 (Thứ sáu). 

IV. TỔ CHỨC THỰC HIỆN 

1. Giao UBND các phường, xã chuẩn bị báo cáo kết quả công tác giải 

ngân vốn; Kế hoạch triển khai công tác giải ngân đối với các công trình, dự án 

đầu tư xây dựng cơ bản do đơn vị làm chủ đầu tư và chuẩn bị tài liệu liên quan 

phục vụ cuộc họp. 

2. Giao phòng Tài chính - Kế hoạch chủ trì, phối hợp với Ban QLDA và 

các đơn vị liên quan chuẩn bị báo cáo công tác giải ngân đối với các công trình 

xây dựng cơ bản và tài liệu phục vụ cuộc họp gửi chậm nhất 14h00 ngày 

09/6/2022. 

 3. Các thành phần tham dự cuộc họp chủ động chuẩn bị báo cáo liên quan 

đến kết quả giải ngân vốn do đơn vị làm chủ đầu tư để báo cáo cuộc họp. 

Đề nghị các thành phần đến dự họp đúng thời gian và địa điểm trên./. 
 

 

Nơi nhận: 
- Như thành phần mời; 

- CT, PCT UBND TP; 

- C, PVP+QTM; 

- Lưu: VT. 

TL. CHỦ TỊCH 

KT. CHÁNH VĂN PHÒNG 

PHÓ CHÁNH VĂN PHÒNG 
 

 

 

 

Hoàng Quân 
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