
UỶ BAN NHÂN DÂN  

HUYỆN VŨ QUANG 

 

Số:        /GM-UBND 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦNGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc 

 

         Vũ Quang, ngày       tháng 7  năm 2022 
 

 
 

GIẤY MỜI 
 

 Ủy ban nhân dân huyện tổ chức cuộc họp về công tác đầu tư công, tiến độ 

giải ngân vốn đầu tư công năm 2022; việc thực hiện các kết luận của các Đoàn 

thanh tra, Kiểm toán đối với các công trình trên địa bàn. 

1. Thời gian: Vào lúc 14h00p ngày 06/7/2022 (thứ Tư). 

2. Địa điểm: Tại phòng họp gác III, UBND huyện   

3. Thành phần kính mời: 

- Đồng chí Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện (mời chủ trì); 

- Thường trực Hội đồng nhân dân huyện; 

- Các đồng chí Phó Chủ tịch UBND huyện; 

- Các đồng chí Phó Ban chuyên trách HĐND huyện; 

- Trưởng các phòng, ngành: Tài chính- Kế hoạch, Kinh tế- Hạ tầng, Nông 

nghiệp và PTNT, Tài nguyên và Môi trường, Thanh tra, LĐ-TB&XH, Nội vụ, Giáo 

dục, Văn phòng HĐND- UBND huyện;  

- Giám đốc, Phó Giám đốc Ban QLĐTXD huyện; 

- Chủ tịch UBND các xã, thị trấn; 

- Trung tâm VH-TT huyện (cử phòng viên dự, đưa tin). 

4. Giao nhiệm vụ:  

- Phòng TC-KH phối hợp với các đơn vị chuẩn bị báo cáo nguồn vốn đầu tư 

công, tiến độ giải ngân vốn đầu tư công năm 2022; việc thực hiện các kết luận của 

các Đoàn thanh tra, Kiểm toán đối với các công trình trên địa bàn. 

- Giám đốc Ban QLĐTXD huyện, Chủ tịch UBND các xã, thị trấn và các 

đơn vị liên quan: Cung cấp các thông tin về dự án, nguồn vốn, tiến độ giải ngân, 

việc thực hiện các kết luận của các Đoàn thanh tra, Kiểm toán đối với các công 

trình về phòng TCKH để tổng hợp; báo cáo khó khăn, vướng mắc trong tổ chức 

thực hiện tại buổi làm việc. 

Đề nghị các thành phần mời tham dự đầy đủ, đúng thời gian quy định./. 
 
 

  Nơi nhận: 
- Như thành phần mời; 

- Chủ tịch, các PCT UBND huyện (b/c); 

- Lưu VT/UBND. 

TL. CHỦ TỊCH 

CHÁNH VĂN PHÒNG 

 
 

Trần Hữu Long 
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