
ỦY BAN NHÂN DÂN 

THÀNH PHỐ HÀ TĨNH 

 

Số:        /GM-UBND 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 

TP. Hà Tĩnh, ngày     tháng 9 năm 2020 
 

 

GIẤY MỜI 

Họp nghe tiến độ thực hiện và giải ngân vốn đầu tư công; tiến độ thu tiền sử 

dụng đất trên địa bàn thành phố Hà Tĩnh 
 

 

 

 

Ủy ban nhân dân Thành phố tổ chức cuộc họp nghe tiến độ thực hiện và giải 

ngân vốn đầu tư công; tiến độ thu tiền sử dụng đất trên địa bàn thành phố Hà Tĩnh.  

1. Thời gian: Bắt đầu lúc 8h00’, ngày 17/9/2020 (thứ năm). 

 2. Địa điểm: Phòng họp số 2 (tầng 3), Ủy ban nhân dân thành phố.  

3. Thành phần tham dự, kính mời: 

- Đồng chí Trịnh Văn Ngọc - Chủ tịch UBND thành phố (Mời chủ trì); 

- Đồng chí Lê Quang Đức - Phó Chủ tịch UBND thành phố; 

- Chánh Văn phòng HĐND-UBND và Trưởng các phòng: Tài chính - Kế 

hoạch, Quản lý đô thị, Tài nguyên và Môi trường, Kinh tế. 

- Giám đốc, cán bộ liên quan Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng thành phố; 

Trưởng, Phó Ban Bồi thường, HT&TĐC. 

 4. Phân công nhiệm vụ: 

- Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng thành phố chủ trì phối hợp phòng Tài 

chính – Kế hoạch rà soát Báo cáo tiến độ thực hiện và giải ngân vốn đầu tư công 

năm 2020; yêu cầu báo cáo rõ lộ trình, trách nhiệm và giải pháp thực hiện đến 

ngày 30/9/2020 theo từng dự án cụ thể, đảm bảo tỷ lệ giải ngân theo chỉ đạo của 

UBND tỉnh và Chính phủ (bao gồm các dự án thuộc thẩm quyền của Tỉnh và thành 

phố phê duyệt).  

- Phòng Tài nguyên – Môi trường chủ trì phối hợp phòng Tài chính – Kế 

hoạch Báo cáo tiến độ thu tiền sử dụng đất; lộ trình, trách nhiệm và giải pháp thực 

hiện thời gian tới (trong đó soát xét cụ thể số thu nộp đã có Quyết định, thông báo 

giao đất của thành phố đến ngày 30/9/2020; lộ trình xét giao, đấu giá đất đối với 

các hạ tầng đã có Quyết định phê duyệt; các hạ tầng đã giao theo Khung kế hoạch 

thu tiền sử dụng đất...).   

- Giao Ban Quản lý dự án đầu tư, phòng Tài nguyên – Môi trường chuẩn bị 

tài liệu gửi lãnh đạo UBND thành phố trước 17h ngày 16/9/2020; phối hợp Văn 

phòng HĐND-UBND cung cấp in tài liệu gửi các thành phần dự họp.  

 Kính đề nghị các đồng chí tham dự họp đầy đủ, đúng thành phần và thời 

gian quy định./.   
 

Nơi nhận: 
- Như trên;  

- Lưu: VT, VP. 

 

TL. CHỦ TỊCH 

CHÁNH VĂN PHÒNG 

 

 

 

 

 

Thân Viết Văn 
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