
UỶ BAN NHÂN DÂN 

HUYỆN BẢO LÂM 

 
Số:           /UBND-TCKH 

V/v giao nhiệm vụ lập báo 

cáo đề xuất chủ trương đầu 

tư các dự án khởi công mới 

giai đoạn 2021 – 2025 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc 

 

Bảo Lâm, ngày         tháng 01 năm 2022 

 

Kính gửi: Phòng Kinh tế và Hạ tầng huyện Bảo Lâm. 

 

Thực hiện Công văn số 3735/UBND-TH ngày 31 tháng 12 năm 2021 của 

Ủy ban nhân dân tỉnh Cao Bằng về việc giao nhiệm vụ lập báo cáo đề xuất chủ 

trương đầu tư các dự án khởi công mới giai đoạn 2021 – 2025. Căn cứ nhiệm vụ 

được giao, Ủy ban nhân dân huyện có ý kiến chỉ đạo như sau: 

1. Giao Phòng Kinh tế và Hạ tầng chủ trì phối hợp với phòng Tài nguyên 

và Môi trường, Ban QLDA ĐTXD và THNQ 30A/CP, UBND xã Quảng Lâm, 

UBND xã Lý Bôn và các đơn vị liên quan tham mưu lập báo cáo đề xuất chủ 

trương đầu tư các dự án khởi công mới giai đoạn 2021 – 2025, theo danh mục 

dự án như biểu kèm theo. 

2. Nội dung, thành phần hồ sơ báo cáo đề xuất chủ trương đầu tư: 

Tuân thủ theo đúng quy định của Luật Đầu tư công ngày 13 tháng 6 năm 

2019; Nghị định số 40/2020/NĐ-CP ngày 06 tháng 4 năm 2020 của Chính phủ 

Quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Đầu tư công. 

3. Thời gian lập báo cáo đề xuất chủ trương đầu tư:  

Hồ sơ báo cáo đề xuất chủ trương đầu tư gửi về Thường trực UBND 

huyện trước ngày 14 tháng 01 năm 2022; căn cứ ý kiến của Thường trực 

UBND huyện, Phòng Kinh tế và Hạ tầng tham mưu hoàn thiện hồ sơ gửi Sở Kế 

hoạch và Đầu tư thẩm định chậm nhất ngày 18 tháng 01 năm 2022. 

Nhận được công văn này, đề nghị Trưởng phòng Kinh tế và Hạ tầng và 

Thủ trưởng các cơ quan liên quan khẩn trương tổ chức triển khai thực hiện./. 

 

Nơi nhận: 
- Như trên; 

- TT HĐND huyện; 

- Chủ tịch, PCT UBND huyện; 

- Các phòng: TC-KH, TN và MT; 

- Ban QLDA ĐTXD và THNQ 30A/CP; 

- UBND các xã: Quảng Lâm, Lý Bôn; 

- Lưu: VT. 

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN 

CHỦ TỊCH 
 

 

 

 

 

Mã Gia Hãnh 
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