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GIẤY MỜI 

Giao ban xây dựng cơ bản quý II năm 2021 

 
 

Căn cứ Nghị quyết số 107/2020/NQ-HĐND ngày 09/12/2020 của Hội đồng 

nhân dân tỉnh về kế hoạch phân bổ vốn đầu tư xây dựng cơ bản sử dụng nguồn vốn 

ngân sách do tỉnh quản lý năm 2021; Chỉ thị số 03/CT-UBND ngày 31/3/2021 và  

Công văn số 1733/UBND-CN ngày 06/5/2021 của UBND tỉnh về đẩy nhanh tiến 

độ thực hiện và giải ngân vốn đầu tư công năm 2021; 

Sở Kế hoạch và Đầu tư tổ chức Hội nghị giao ban XDCB Quý II năm 2021 

với các Sở, ngành, địa phương, các chủ đầu tư và các Ban quản lý dự án nhằm đánh 

giá tình hình thực hiện và kiến nghị , đề xuất các giải pháp tham mưu giúp UBND 

tỉnh chỉ đạo điều hành thực hiện kế hoạch đầu tư xây dựng cơ bản năm 2021. 

1. Thành phần: Trân trọng kính mời  

a) Cấp tỉnh: 

- Đại diện Lãnh đạo Văn phòng UBND tỉnh, Sở Tài chính, Sở Xây dựng, Sở 

NN-PTNT, Sở GT-VT, Sở GD-ĐT, Sở Y tế, Sở VH-TT&DL, Sở Công Thương, Sở 

LĐ-TB&XH, Sở KH-CN, Sở TT-TT, Sở Tài nguyên Môi trường; 

- Đại diện Lãnh đạo Kho bạc nhà nước tỉnh; 

- Đại diện Lãnh đạo Ban quản lý Khu kinh tế tỉnh; Trung tâm PTQĐ tỉnh, Bộ 

CHQS tỉnh, Bộ CHBP tỉnh, Công an tỉnh; 

- Đại diện Lãnh đạo Ban Quản lý dự án ĐTXD các công trình dân dụng và 

công nghiệp, BQL DA ĐTXD các công trình giao thông,  BQL DA ĐTXD các 

công trình nông nghiệp và PTNT; BQL DA ĐTXD KKT (BQL Khu kinh tế tỉnh); 

b) Cấp huyện: 

- Đại diện Lãnh đạo UBND, Ban quản lý ĐTXD và Phòng Tài chính - Kế 

hoạch các huyện, thành phố, thị xã (3 đại biểu/mỗi địa phương). 

 2. Địa điểm: Hội trường Sở Kế hoạch và Đầu tư 

3. Chủ trì: Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư 

4. Thời gian: Để bảo đảm phòng chống dịch Covid-19 theo đúng quy định, 

Hội nghị Giao ban sẽ được tiến hành 02 phiên: 

a) Phiên thứ nhất:  

- Thành phần: Đại diện Lãnh đạo Văn phòng UBND tỉnh, Sở Tài chính, Kho 

bạc nhà nước tỉnh và Đại diện các Sở, ngành, đơn vị cấp tỉnh. 

- Thời gian: Từ 7h30 - 9h30 ngày 15 tháng 6 năm 2021. 



b) Phiên thứ hai:  

- Thành phần: Đại diện Lãnh đạo Văn phòng UBND tỉnh, Sở Tài chính, Kho 

bạc nhà nước tỉnh, Sở Xây dựng, Sở NN-PTNT, Sở Giao thông vận tải và Đại diện 

UBND và các ban, ngành cấp huyện. 

- Thời gian: Từ 9h30 - 11h30 ngày 15 tháng 6 năm 2021. 

5. Nội dung:  

- Tài liệu Hội nghị giao ban được đăng tải trên trang web của Sở Kế hoạch 

và Đầu tư (https://dpi.quangtri.gov.vn). 

6. Yêu cầu: 

- Các Sở, ban ngành cấp tỉnh và UBND cấp huyện chuẩn bị báo cáo ngắn 

gọn, cụ thể về tình hình và kết quả thực hiện kế hoạch đầu tư phát triển từ tháng 1 

đến ngày 15/6/2021; những khó khăn, vướng mắc và kiến nghị, đề xuất; dự báo kết 

quả giải ngân nguồn vốn kế hoạch năm 2021 được giao đến 31/12/2021. 

- Văn phòng Sở Kế hoạch và Đầu tư tham mưu thực hiện các biện pháp 

phòng chống dịch Covid-19 theo đúng quy định hiện hành, bảo đảm điều kiện cần 

thiết để Hội nghị thành công tốt đẹp. 

Đề nghị thời Quý đại biểu sắp xếp đến dự đúng thành phần và thời gian./. 

 
 

Nơi nhận: 
- Như thành phần mời; 

- Ban Giám đốc Sở; 

- VP Sở và các Phòng nghiệp vụ; 

- Lưu: VT, TH, VP. 

 

GIÁM ĐỐC 

 

 

                       

    

 

Trương Chí Trung 
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