
 BAN KINH TẾ - NGÂN SÁCH 

HĐND TỈNH CÀ MAU 

ĐOÀN GIÁM SÁT 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

  Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
 

Số:      /TB-ĐGS     Cà Mau, ngày        tháng 01 năm 2023 

 
THÔNG BÁO 

Thành phần, thời gian, địa điểm giám sát về thực hiện  

đầu tư các dự án có sử dụng đất bằng vốn ngoài ngân sách trên địa bàn tỉnh  

 

  

Thực hiện Quyết định số 09/QĐ-HĐND ngày 17/10/2022 của Ban Kinh tế - 

Ngân sách HĐND tỉnh Cà Mau thành lập Đoàn giám sát việc thực hiện đầu tư các 

dự án có sử dụng đất bằng vốn ngoài ngân sách trên địa bàn tỉnh Cà Mau và Kế 

hoạch số 22/KH-ĐGS ngày 17/10/2022 của Đoàn Giám sát về nội dung giám sát 

nêu trên, Ban Kinh tế - Ngân sách HĐND tỉnh thông báo thành phần, thời gian và 

địa điểm giám sát, khảo sát cụ thể như sau: 

I. THÀNH PHẦN ĐOÀN GIÁM SÁT 

1. Thành viên Đoàn giám sát theo Quyết định số 09/QĐ-HĐND ngày 

17/10/2022 của Ban Kinh tế - Ngân sách HĐND tỉnh Cà Mau. 

2. Mời tham gia với Đoàn giám sát, gồm: 

- Ông Dương Huỳnh Khải, Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh; 

- Đại diện Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh; 

- Đại diện lãnh đạo Văn phòng Tỉnh ủy, Văn phòng UBND tỉnh tham gia 

khi Đoàn giám sát làm việc trực tiếp với các sở, ngành tỉnh; 

- Đại diện lãnh đạo: Sở Kế hoạch và Đầu tư, Sở Tài nguyên và Môi trường, 

Ban Quản lý Khu kinh tế tỉnh tham gia Đoàn khi giám sát tại UBND các huyện U 

Minh, Năm Căn; 

- Đại diện lãnh đạo Ban Kinh tế - Xã hội HĐND các huyện U Minh, Năm 

Căn tham gia Đoàn khi giám sát đến làm việc tại địa phương;  

- Phóng viên Đài Phát thanh - Truyền hình tỉnh, Báo Cà Mau dự, đưa tin. 

II. THỜI GIAN VÀ ĐỊA ĐIỂM GIÁM SÁT, KHẢO SÁT 

1. Ngày 08/02/2023 (thứ Tư) 

- Lúc 08 giờ: Đoàn khảo sát một số dự án có sử dụng đất bằng vốn ngoài 

ngân sách trên địa bàn huyện U Minh. Đề nghị UBND huyện U Minh cử cán bộ 

phối hợp, hướng dẫn Đoàn đi khảo sát thực tế. 
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- Lúc 09 giờ 30 phút: Đoàn làm việc với UBND huyện U Minh. Thành phần 

làm việc với Đoàn giám sát do UBND huyện bố trí, mời. 

- Địa điểm làm việc: Tại Trụ sở UBND huyện U Minh. 

2. Ngày 09/02/2023 (thứ Năm) 

- Lúc 08 giờ: Đoàn khảo sát một số dự án có sử dụng đất bằng vốn ngoài 

ngân sách trên địa bàn huyện Năm Căn. Đề nghị UBND huyện Năm Căn cử cán 

bộ phối hợp, hướng dẫn Đoàn đi khảo sát thực tế. 

- Lúc 09 giờ 30 phút: Đoàn làm việc với UBND huyện Năm Căn. Thành 

phần làm việc với Đoàn giám sát do UBND huyện bố trí, mời. 

- Địa điểm làm việc: Tại Trụ sở UBND huyện Năm Căn. 

3. Ngày 14/02/2023 (thứ Ba) 

- Lúc 08 giờ: Đoàn làm việc, trao đổi thông tin với một số nhà đầu tư trên 

địa bàn tỉnh (Đoàn giám sát sẽ có Thư mời sau). 

- Địa điểm làm việc: Tại Trụ sở Văn phòng Đoàn ĐBQH và HĐND tỉnh. 

4. Ngày 17/02/2023 (thứ Sáu) 

- Lúc 08 giờ: Đoàn làm việc với Sở Kế hoạch và Đầu tư; Sở Tài nguyên và 

Môi trường; Sở Tài chính; Ban Quản lý Khu Kinh tế; Cục thuế; Trung tâm Phát 

triển quỹ đất tỉnh; Trung tâm Xúc tiến đầu tư và Hỗ trợ doanh nghiệp. Thành phần 

làm việc với Đoàn giám sát do Sở Kế hoạch và Đầu tư bố trí, mời. 

- Mời đại diện lãnh đạo Văn phòng Tỉnh ủy và Văn phòng UBND tỉnh tham 

gia làm việc với các sở, ngành tỉnh. 

- Địa điểm làm việc: Tại Trụ sở Sở Kế hoạch và Đầu tư. 

III. TỔ CHỨC THỰC HIỆN 

1. Thành viên Đoàn giám sát có trách nhiệm tham gia đầy đủ các cuộc làm 

việc của Đoàn; chủ động nghiên cứu báo cáo, tài liệu có liên quan đến nội dung 

giám sát để có ý kiến tại buổi làm việc và đóng góp cho báo cáo kết quả giám sát 

của Đoàn.  

2. Phân công thư ký Đoàn giám sát: Chuyên viên Huỳnh Thanh Phúc, số 

điện thoại 0944.183.552, giúp Đoàn giám sát liên hệ, thông tin, phục vụ giám sát; 

báo cáo xin ý kiến Trưởng Đoàn những vấn đề phát sinh trong quá trình tổ chức 

thực hiện. 

3. Về tổ chức Đoàn đi: Các ngày giám sát, khảo sát tại huyện U Minh và 

huyện Năm Căn, Đoàn có bố trí phương tiện đi chung, khởi hành lúc 6 giờ 30 

phút, tại Trụ sở Văn phòng ĐBQH và HĐND tỉnh. Ngày làm việc với các đơn vị 

ở nội ô thành phố Cà Mau, thành viên Đoàn tự túc phương tiện.  
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4. Văn phòng Đoàn ĐBQH và HĐND tỉnh chuẩn bị kinh phí phục vụ Đoàn 

giám sát theo quy định. Các cơ quan, đơn vị, tổ chức, cá nhân có liên quan phối hợp 

tạo điều kiện tổ chức phục vụ hoạt động giám sát theo Thông báo này. 

(Gửi kèm Quyết định số 09/QĐ-HĐND ngày 17/10/2022 của Ban Kinh tế - 

Ngân sách HĐND tỉnh Cà Mau). 

Thông báo này thay cho Thư mời./. 

 

Nơi nhận:                                                                        
- Như Mục I, II; 

- UBND tỉnh; 

- Lãnh đạo Văn phòng;  

- Phòng CT HĐND; HC-TC-QT; 

- Lưu: VT, TP.                                                                                   

TM. ĐOÀN GIÁM SÁT 

TRƯỞNG ĐOÀN  

 

 

 

 

 

TRƯỞNG BAN KINH TẾ - NGÂN SÁCH 

  Vũ Hồng Như Yến 
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