
 UBND TỈNH BÌNH PHƯỚC 

SỞ KẾ HOẠCH VÀ ĐẦU TƯ 
–––––––––––––––--–––––––––– 

  CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

 Độc lập – Tự do – Hạnh phúc 
––––––––––––––––––––––––––––––––––––– 

      Số:           /SKHĐT-ĐT 
 

 

              Bình Phước, ngày       tháng 6 năm 2022 

 
V/v tham mưu UBND tỉnh ban 

hành văn bản về đẩy mạnh thực 

hiện và giải ngân vốn đầu tư 

công năm 2022 

 
            

                 Kính gửi: Ủy ban nhân dân tỉnh. 

 

 

Thực hiện Nghị quyết số 01/NQ-CP ngày 08/01/2022 của Chính phủ về nhiệm 

vụ, giải pháp chủ yếu thực hiện Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội và dự toán ngân 

sách nhà nước năm 2022; Công điện số 126/CĐ-TTg ngày 12/02/2022 của Thủ 

tướng Chính phủ về đôn đốc triển khai quyết liệt, hiệu quả Chương trình phục hồi 

kinh tế và phát triển kinh tế - xã hội, đẩy nhanh giải ngân vốn đầu tư công và 

Chương trình hành động số 38/CTr-UBND ngày 17/02/2022 của UBND tỉnh, Sở Kế 

hoạch và Đầu tư đã tham mưu UBND tỉnh ban hành Công văn số 663/UBND-TH 

ngày 29/3/2022 chỉ đạo đẩy mạnh thực hiện giải ngân vốn đầu tư công năm 2022. 

Tuy nhiên, căn cứ kết quả giải ngân kế hoạch vốn đầu tư công đến ngày 

26/6/2022 đạt rất thấp (21,9%), do đó Sở Kế hoạch và Đầu tư kính đề nghị UBND 

tỉnh tiếp tục ban hành văn bản chỉ đạo đẩy mạnh thực hiện giải ngân vốn đầu tư công 

năm 2022. 

(Gửi kèm theo dự thảo Văn bản) 

Sở Kế hoạch và Đầu tư kính trình UBND tỉnh xem xét, quyết định ban hành văn bản. 

                                                                          GIÁM ĐỐC 

 Nơi nhận: 
- Như trên (kính trình);  

- Ban Giám đốc sở; 

- Lưu: VT; P.ĐT (N). 
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