
UBND TỈNH LẠNG SƠN  

VĂN PHÒNG 

 

Số:             /VP-KT 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 

Lạng Sơn, ngày     tháng 6 năm 2021 
V/v hoàn thiện thủ tục đầu tư dự án 

dự kiến bố trí trong Kế hoạch đầu 

tư công trung hạn giai đoạn  

2021-2025 

 

 

 

 

 
 
 

Kính gửi:  

- Các sở, ban, ngành; 

- UBND các huyện, thành phố. 
 

Thực hiện Công văn số 3661/BKHĐT-TH ngày 14/6/2021 của Bộ Kế 

hoạch và Đầu tư về việc hoàn thiện thủ tục đầu tư dự án dự kiến bố trí kế hoạch 

đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021-2025, đồng chí Hồ Tiến Thiệu, Chủ tịch 

UBND tỉnh chỉ đạo như sau: 

1. Các sở, ban, ngành, UBND các huyện, thành phố theo nhiệm vụ được 

giao tích cực đẩy nhanh tiến độ lập báo cáo đề xuất chủ trương đầu tư, hoàn 

thiện thủ tục thẩm định, trình cấp có thẩm quyền phê duyệt chủ trương đầu tư, 

phê duyệt đầu tư các dự án khởi công mới giai đoạn 2021-2025 đã được UBND 

tỉnh giao vốn chuẩn bị đầu tư năm 2021 tại Quyết định số 2844/QĐ-UBND ngày 

31/12/2020 và các văn bản có liên quan, phấn đấu giảm tối đa số dự án chưa 

được phê duyệt chủ trương đầu tư trong báo cáo đề xuất Kế hoạch đầu tư công 

trung hạn giai đoạn 2021-2025 của tỉnh gửi Trung ương theo đúng yêu cầu của 

Bộ Kế hoạch và Đầu tư tại Công văn trên. 

2. Sở Kế hoạch và Đầu tư chủ trì, phối hợp với các cơ quan liên quan tiếp 

tục rà soát, tham mưu UBND tỉnh báo cáo, đề xuất HĐND tỉnh giao vốn chuẩn 

bị đầu tư 6 tháng cuối năm 2021 cho các dự án khởi công mới đã được tổng hợp 

trong dự kiến Kế hoạch đầu tư công trung hạn 2021-2025 của tỉnh (tại Nghị 

quyết số 07/NQ-HĐND ngày 10/5/2021 của HĐND tỉnh) để các chủ đầu tư triển 

khai thực hiện. Đối với các dự án chưa được bố trí vốn chuẩn bị đầu tư trong 

năm 2021, căn cứ vào quy mô, tính chất, Sở Kế hoạch và Đầu tư chủ động đôn 

đốc các đơn vị được giao nhiệm vụ đề xuất thực hiện trước thủ tục lập, thẩm 

định, trình phê duyệt chủ trương đầu tư theo quy định. 

Văn phòng UBND tỉnh thông báo để các cơ quan liên quan thực hiện./. 
 

Nơi nhận: 
- Như trên; 

- Chủ tịch, các Phó Chủ tịch UBND tỉnh; 

- C, PVP UBND tỉnh, 

  Phòng THNC, Trung tâm TH-CB;  

- Lưu: VT, KT(VQK).  

KT. CHÁNH VĂN PHÒNG 

PHÓ CHÁNH VĂN PHÒNG 

 

 

 

 

 

Dương Văn Chiều 
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