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THÔNG BÁO 

Chương trình làm việc với UBND tỉnh và Sở Kế hoạch và Đầu tư về tình hình, 

kết quả triển khai thực hiện Kế hoạch đầu tư công năm 2022  

trên địa bàn tỉnh Bình Dương 

 Thực hiện Quyết định số 02/QĐ-HĐND ngày 28 tháng 02 năm 2022 về việc 

thành lập Đoàn giám sát của Thường trực HĐND tỉnh về tình hình, kết quả triển khai 

thực hiện Kế hoạch đầu tư công năm 2022 trên địa bàn tỉnh Bình Dương. 

  Trên cơ sở Thông báo số 05/TB-ĐGS ngày 15 tháng 3 năm 2022 của Đoàn 

giám sát về Kế hoạch giám sát về tình hình, kết quả triển khai thực hiện Kế hoạch 

đầu tư công năm 2022 trên địa bàn tỉnh Bình Dương. 

 Từ ngày 25/5/2022 đến ngày 02/6/2022, Đoàn giám sát của Thường trực 

HĐND tỉnh đã tổ chức giám sát UBND cấp huyện và các Ban quản lý dự án cấp tỉnh 

về tình hình, kết quả triển khai thực hiện Kế hoạch đầu tư công năm 2022 trên địa 

bàn tỉnh Bình Dương. Nay, Đoàn giám sát thông báo thời gian tổ chức làm việc với 

UBND tỉnh và Sở Kế hoạch và Đầu tư, cụ thể như sau: 

- Thời gian: từ 8 giờ 00 ngày 28/6/2022 (thứ ba). 

- Địa điểm: UBND tỉnh. 

 - Thành phần:  

 + Theo Quyết định số 02/QĐ-HĐND ngày 28 tháng 02 năm 2022 của Thường 

trực HĐND tỉnh về thành lập Đoàn giám sát của Thường trực Hội đồng nhân dân 

tỉnh về tình hình, kết quả triển khai thực hiện Kế hoạch đầu tư công năm 2022 trên 

địa bàn tỉnh Bình Dương;  

 + Đại diện lãnh đạo UBND các huyện, thị xã, thành phố và các Ban quản lý 

dự án cấp tỉnh. 

 - Nội dung làm việc: về tình hình, kết quả triển khai thực hiện Kế hoạch đầu 

tư công năm 2022 trên địa bàn tỉnh Bình Dương theo các nội dung của Đề cương đã 

gửi (theo Thông báo số 05/TB-ĐGS ngày 15/3/2022 của Đoàn giám sát). 
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 Đề nghị các cơ quan, đơn vị chịu sự giám sát và các đại biểu tham gia 

Đoàn giám sát phải bảo đảm công tác phòng, chống dịch bệnh Covid-19. 

 Đoàn giám sát thông báo đến các thành viên Đoàn giám sát và cơ quan, đơn 

vị chịu sự giám sát biết và thực hiện. 

 Thông báo này thay Giấy mời./. 

Nơi nhận: 
- Thường trực HĐND tỉnh; 

- Lãnh đạo các Ban HĐND tỉnh; 

- Thành viên Đoàn giám sát; 

- UBND tỉnh, Sở Kế hoạch và Đầu tư; 

- Báo, Đài PTTH, Website tỉnh Bình Dương; 

- Lãnh đạo Văn phòng; 

- Các phòng; 

- Lưu: VT, Tuấn. 
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