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Kính gửi: Ủy ban nhân dân tỉnh Tây Ninh. 

Thực hiện Thông báo số 6447/TB-VP ngày 04/9/2020 của Văn phòng Đoàn 

ĐBQH, HĐND và UBND tỉnh về Kết luận của đồng chí Dương Văn Thắng - 

Phó Chủ tịch UBND tỉnh tại Hội nghị giao ban xây dựng cơ bản tháng 8 năm 

2020. Trong đó, giao Sở Tài chính định kỳ 10 ngày có báo cáo nhanh tỷ lệ giải 

ngân vốn xây dựng cơ bản của tỉnh. 

Căn cứ Quyết định số 3641/QĐ-UBND ngày 28/12/2021 của UBND tỉnh 

về việc giao Kế hoạch đầu tư công năm 2022 – nguồn ngân sách địa phương và 

các Quyết định phân khai kế hoạch đầu tư công năm 2022 có liên quan của Chủ 

tịch UBND tỉnh.  

Căn cứ Quyết định số 3491/QĐ-UBND ngày 17/12/2021 của UBND tỉnh 

về việc phân khai kế hoạch đầu tư công năm 2022 - nguồn ngân sách trung ương 

(vốn trong nước và vốn nước ngoài) – Đợt 1 và Quyết định số 3875/QĐ-UBND 

ngày 31/12/2021 của UBND tỉnh về việc điều chỉnh, phân khai kế hoạch đầu tư 

công năm 2022 - nguồn ngân sách trung ương (vốn trong nước và vốn nước 

ngoài) – Đợt 2. 

Qua phối hợp Kho bạc nhà nước tỉnh Tây Ninh, Sở Tài chính báo cáo công 

khai tình hình giải ngân vốn đầu tư xây dựng cơ bản (bao gồm vốn địa phương 

và vốn trung ương) đến ngày 10/03/2022 là 500.522 triệu đồng, đạt 11,63% kế 

hoạch năm 2022. (kèm biểu chi tiết) 

Sở Tài chính báo cáo Ủy ban nhân dân tỉnh./.  
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