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GIẤY MỜI 
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Thực hiện ý kiến chỉ đạo của UBND tỉnh tại Công văn số 3981/VP-KTN 

ngày 27/9/2019 về việc thực hiện ý kiến của Bộ Tài chính về thúc đẩy giải ngân 

vốn ODA và vốn vay ưu đãi nước ngoài năm 2019, theo ý kiến chỉ đạo của Bộ 

Tài chính tại Công văn số 11256/BTC-QLN ngày 24/9/2019, trong đó: “Giao Sở 

Tài chính chủ trì, phối hợp với các chủ đầu tư sử dụng vốn ODA năm 2019 và 

cơ quan liên quan rà soát, tổ chức thực hiện ý kiến chỉ đạo của Bộ Tài chính tại 

Công văn trên; báo cáo, đề xuất UBND tỉnh các nội dung vượt thẩm quyền”  . 

Ngày 08/10/2019 Sở Tài chính đã ban hành Công văn số 1995/STC-

TCĐT về việc giải ngân vốn ODA và vốn vay ưu đãi nước ngoài năm 2019. Sở 

Tài chính đã nhận được báo cáo của các đơn vị chủ đầu tư sử dụng vốn ODA 

năm 2019. Tuy nhiên, để có cơ sở tham mưu, đề xuất với UBND tỉnh, tiếp tục 

thúc đẩy giải ngân vốn ODA và vốn vay ưu đãi nước ngoài năm 2019, đảm bảo 

giải ngân 100% kế hoạch vốn được giao. Sở Tài chính trân trọng kính mời các 

thành phần tham dự như sau: 

1. Thành phần 

- Đại diện lãnh đạo các chủ đầu tư sử dụng vốn ODA năm 2019; 

- Đại diện: Kho bạc Nhà nước tỉnh; 

- Lãnh đạo Sở Tài chính và các phòng chuyên môn (Tài chính đầu tư, 

Quản lý ngân sách); 

2. Nội dung 

Tình hình thực hiện giải ngân, dự kiến tiến độ, tỷ lệ giải ngân đến hết năm 

2019, những tồn tại, khó khăn vướng mắc trong việc giải ngân, thanh toán vốn 

ODA và vốn vay ưu đãi nước ngoài năm 2019; đề xuất, kiến nghị những giải 

pháp cụ thể. 

3. Thời gian:  

- 14 giờ 00 phút, thứ tư, ngày 30/10/2019 tại Hội trường tầng 3, Sở Tài 

chính Lạng Sơn.   

4. Công tác chuẩn bị 

- Phòng Tài chính đầu tư phối hợp với phòng Kiểm soát chi của Kho bạc 

Nhà nước tỉnh chuẩn bị báo cáo chi tiết giải ngân của từng dự án. 
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- Các đơn vị chủ đầu tư sử dụng vốn ODA năm 2019 báo cáo khó khăn, 

vướng mắc (nếu có) và đề xuất, kiến nghị các giải pháp đẩy nhanh tiến độ giải 

ngân vốn ODA và vốn vay ưu đãi nước ngoài năm 2019. 

Sở Tài chính trân trọng kính mời các đơn vị đến dự họp đúng thời gian, 

địa điểm nêu trên./. 

 

 KT. GIÁM ĐỐC 

Nơi nhận: PHÓ GIÁM ĐỐC 

- Như thành phần mời;                   

- Lãnh đạo Sở;  

- Chánh VP;  

- VP chuẩn bị phòng họp;  

- Các phòng: TCĐT, QLNS;  

- Lưu: VT. Vũ Hoàng Quý 
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DANH SÁCH CÁC ĐƠN VỊ NHẬN CÔNG VĂN 

STT Tên đơn vị 

1 Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng tỉnh Lạng Sơn 

2 Ban Quản lý dự  án ĐTXD các công trình Nông nghiệp & PTNT 

3 Ban Quản lý dự án ĐTXD các công trình Giao thông 

4 Công ty CP Cấp thoát nước Lạng Sơn 

5 Sở Giáo dục và Đào tạo 

6 Sở Tài nguyên và Môi trường 

7 Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn 

8 Sở Giao thông vận tải 

9 Sở Kế hoạch và Đầu tư 

10 Sở Y tế 

11 Trung tâm kiểm soát bệnh tật tỉnh Lạng Sơn 

12 Trung tâm nước sạch và vệ sinh môi trường nông thôn 
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