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UBND TtNH B1NH DU'ONG CONG HOA xi HQI CHU NGHIA VIT NAM 
SO KE HOJLCH VA DAU Tif Dc 1p — Tr do — Hanh  phñc 

BInh Duvng, ngay8 tháng 12 nãm 2021 

GIAY MI 

KInh gi:ri: 

- Các Sâ, ban, ngânh; 

- Các Ban Quãn 1 dii an thuôc UBND tinh; 

- UBND các huyn, thj xã, thành ph 

- Các dcm vj chü du tii sir diing vn du tu công; 

- Các dcin vj sir nghip cong 1p do cp tinh quán 1. 

Thirc hin chi dao  UBND tinh v các giái pháp thirc hin K hoach du tu 
cong nàm 2022, Sâ Kê hoach Va Dâu tu trân tr9ng kInh miii dai  din các dcin vj 
den dir buôi hçp: 

Thôi gian: B.t du ti'r 14 gRi 00 phüt ngày 30/12/2021. 

Da dim: Hi trueing Trung tam sang kin cong dng và h trçl kh&i nghip 
tinh BInh Duong, so 28, Hu'nh Van Ngh, phuing Phü Lçii, thành phô Thu Dâu 
Mt, tinh BInh Dirong. 

Ni dung: 

- Trin khai thim v1i 1p k hoach th%rc hin và giâi ngân cho ti'rng dir an. 

- Thng nht ni dung, biu mu, thii gian, each thüc th1rc hin báo cáo tInh 
hInh giài ngân von dâu ti.r cong theo chi dao  cüa UBND tinh. 

- Huàng dn lap, thrn djnh báo cáo k hoch du tu vn tü ngun thu hçip 
pháp cüa các co quan hành chInh, don vj sir nghip cong ltp dành dé dâu tu. 

D nghj các don vi cir dung thành phn tharn dir d cuc h9p dat  kt qua; 
dông than thrc hin nghiêm các quy djnh phông chông djch bnh Covid- 1 

(Tài lieu hQp vui lông tái v tgi dja chi http://sokhdt. binhduong.gov. vn/danh-
muc-tin-tuc/tra-cuu-thong-tin/tai-lieu-huong-dan-bao-cao. html) 

S& 5  /GM-SKFIDT 

Noi nhn: 
- Nhtr Irén (co danh sách kern theo); 
- Ban Giám dôc; 
- KTh, KGVX, Um 
- Lrni VT, TH (D) 



CHU'JNG TRINH HQP 
-SKHDTngày /12/2021 cüa Sà Ké hogch và Ddu tir) 

STT Ni dung Ten co quan, don vl môi hçp Thè'i gian 

- Trin khai nhim Vii 1p k  
hoach thc hin và giai ngân 
cho tung di 

- Th6ng nht nOi  dung, biu 
mâu, thii gian, each thüc 
thrc hen báo cáo tInh hinh 
giãi ngãn vn du tu cong 
theo chi dao  cüa UBND 
tinh. 
- Trin khai mt s ni dung 
lien quan den cong trmnh 
trçng dim. 

UBND thành ph DT An' 

Tir 14 gR 
phüt den 
giä 45 phñt 
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UBND huyn Bc Tan Uyên' 

Ban quãn 1 dr an Du tu xây drng cong 
trInh giao thông' 

Ban quãn 1 dir an chuyén ngãnh nuâc thai 
tinh' 

Ban quãn 1 dir an nganh Nong nghip và 
Phát triên nông thô& 

Ban quãn I dir an du tix xây drng tinh' 

UBND huyn Bàu Bang1  

S Thông tin Truyn thông' 

UBND thành ph Thu Du Met' 

UBND thành ph Thun An1  

UBND huyn Phü Giáo' 

UBND thi xã Bn Cat 

UBND thj xA Tan Uyên 

Trung tam Ditu tu khai thác thüy ii a 

ni.râc sach nông thôn 

Trung tam kim nghim tinh 

UBND huyn Du Ting 

Dài Phát thanh và Truyn hInh 

S Van hóa, Th thao va Du ljch 

Sâ Lao dng Thucmg binh XA hi 

SâNi vi 

Cong an tinh 

B Chi huy quãn sr tinh 

Ban quân 1 rung phong hO Nüi Cu DAu 
Tiêng 

Bênh viên da khoa tinh 

Bnh vin diu ditung phic hi chüc nang 

Lien doãn Lao dng tinh 

Si Khoa hoc và cong ngh 

Sâ Tài nguyen và Môi tnxng 

KE HO/ 

Chü dâu tir các cong trInh tr9ng diem 



SiTupháp 

SXãydirng 

Van phông Tinh üy 

Van phông UBND tinh 

Tru?mg cao dng Vit Nam - Han Quc 
BInh Ducing 

Tru?mg cao dng Vit Nam - Singapore 

2 

Huâng d i, th djih 
báo cáo kê hoch dâu tU Von 
ttr ngun thu hçp pháp ci1a 
CC co quan hânh chinh, don 
vi sir nghip Cong 1p dAnh 
d dâu tu. 

VAn phông dAng k dt dai tinh 

.CH 

Tü 15 gki 00 
phüt den 16 
gi 45 phüt 

Trung tam quan trc k th4t  tài nguyen và 
môi trumg 

Trung tam phát trin qu5 dAt 

Trung tam giáo dic ngh nghip — sat hch 
lái xe tinh 

Trung thin dang kim xe co giói tinh 

CAng vi duông thüy nOi  dja tinh 

Bn xc khAch tinh 

Bênh viên da khoa tinh 

Trung tam chAin soc src khOe sinh san 

Trung tam kim nghim 

Bnh vin phiric hi chirc nAng 

Trung thm sirc khôe lao dng môi tnthng 

Báo Binh Dixcmg 

DAi phát thanh truyên hInh 

Tnr&ng cao ding Vit — HAn 

Tri.rông cao dâng Vit Nam — Singapore 

Truông di hçc Thu Du Mt 

Trueing cao d.ng Y t 

Trir&ng Trung cAp Kinh t 

Tnxng Trung cAp Nông Lam nghip 

Tru&ng Trung cAp M thut — VAn hóa 

Sx Khoa hQc và Cong ngh 

Co so cai nghin ma tUy 

Trung tAm bão trçi xA hOi 

Trung tAm djch vii vic lam 
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