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Kính gửi: Ủy ban nhân dân tỉnh Tây Ninh. 

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 Chủ tịch 

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) 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 1618/QĐ-UBND ngày 03/8/2022 của Chủ tịch UBND 

tỉnh Tây Ninh về việc giao Kế hoạch vốn đầu tư phát triển nguồn ngân sách trung 

ương năm 2022 hỗ trợ mục tiêu các huyện, thị xã thực hiện Chương trình mục 

tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới và Quyết định số 1803/QĐ-UBND ngày 

25/8/2022 của Chủ tịch UBND tỉnh Tây Ninh về việc giao kế hoạch vốn đầu tư 

phát triển nguồn ngân sách Trung ương năm 2022 thực hiện Chương trình mục 

tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững và Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển 

kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi. 

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

khai tình hình giải ngân vốn đầu tư công năm 2022 (bao gồm vốn địa phương và 

vốn trung ương) đến ngày 20/12/2022 là 3.660.664 triệu đồng, đạt 78,87% kế 

hoạch năm 2022. (kèm biểu chi tiết) 

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

 

Nơi nhận:                                                     KT. GIÁM ĐỐC          

- Như trên;                 PHÓ GIÁM ĐỐC 
- Sở KHĐT; 

- Lãnh đạo Sở TC; 

- Website Sở TC; 

- Lưu: VT, TCĐT. 

   
  

 

V/v báo cáo định kỳ tình hình giải 

ngân vốn đầu tư công năm 2022 
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