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                                    Kính gửi: Phòng NS, TCĐT, HCSN 

 

Thực hiện Văn bản số 3587/UBND-TH1 ngày 04/7/2022 của UBND tỉnh 

về lấy ý kiến dự thảo dự thảo các Nghị quyết kế hoạch vốn đầu tư phát triển 

nguồn ngân sách TW giai đoạn 2021-2025, năm 2022 thực hiện 03 chương trình 

MTQG; 

Sở Kế hoạch và Đầu tư có các Văn bản: số 1739/SKHĐT-TH ngày 

01/7/2022, số 1740/SKHĐT-TH ngày 01/7/2022 về dự thảo các Nghị quyết kế 

hoạch vốn đầu tư phát triển nguồn ngân sách TW giai đoạn 2021-2025, năm 

2022 thực hiện 03 chương trình MTQG (gửi kèm Dự thảo Tờ trình của UBND 

tỉnh và dự thảo Nghị quyết trình HĐND tỉnh qua hệ thống gửi nhận điện tử).   

Căn cứ Quy chế làm việc của UBND tỉnh ban hành kèm theo Quyết định 

số 55/2017/QĐ-UBND ngày 29/12/2017 của UBND tỉnh; Ban Giám đốc giao: 

1. Các phòng NS, TCĐT, HCSN cho ý kiến một số nội dung sau: 

- Phòng TCĐT, NS cho ý kiến đồng ý hay không đồng ý Nghị quyết kế 

hoạch vốn đầu tư phát triển nguồn ngân sách TW giai đoạn 2021-2025 và năm 

2022 gửi Phòng NSHX trước ngày 15 giờ ngày 6/7/2022; 

- Phòng HCSN, NS cho ý kiến đồng ý hay không đồng ý Nghị quyết kế 

hoạch vốn sự nghiệp từ  nguồn ngân sách TW giai đoạn 2021-2025 và  năm 

2022 gửi Phòng NSHX trước ngày 15 giờ ngày 6/7/2022. 

- Giao Phòng NSHX tổng hợp ý kiến của các phòng nêu trên và xin ý kiến 

Giám đốc gửi UBND tỉnh trước 17 giờ ngày 6/7/2022 

2. Đề nghị các đồng chí Phó Giám đốc theo lĩnh vực phân công, đôn đốc 

các Trưởng phòng triển khai kịp thời đúng thời gian đảm bảo chất lượng. 

Nơi nhận:   
- Như trên; 

-  Lưu: VT, NSHX       
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PHIẾU LẤY Ý KIẾN ỦY VIÊN UBND TỈNH    

 

 

I. THÔNG TIN NỘI DUNG CÔNG VIỆC 

Nội dung công việc: Lấy ý kiến đối với các dự thảo Tờ trình của UBND 

tỉnh và Nghị quyết của HĐND tỉnh về phân bổ kế hoạch vốn đầu tư phát triển 

nguồn ngân sách TW giai đoạn 2021-2025 thực hiện 03 Chương trình MTQG; 

kế hoạch vốn ngân sách trung ương năm 2022 thực hiện các chương trình mục 

tiêu quốc gia. 

Các hồ sơ, tài liệu kèm theo:  

 - Văn bản số 1739/SKHĐT ngày 01/7/2022 và Văn bản số 1740/SKHĐT-

TH của Sở Kế hoạch và Đầu tư. 

- Văn bản số 1740/SKHĐT ngày 01/7/2022 và Văn bản số 1740/SKHĐT-

TH của Sở Kế hoạch và Đầu tư. 

- Dự thảo các Tờ trình của UBND tỉnh, dự thảo các Nghị quyết của 

HĐND tỉnh. 

 II. NỘI DUNG ĐÓNG GÓP Ý KIẾN (đồng ý ban hành; không đồng 

ý ban hành; ý kiến khác): 
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 Hà Tĩnh, ngày         tháng         năm 2022  

 NGƯỜI ĐÓNG GÓP Ý KIẾN 

(ký, ghi rõ họ tên) 
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