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ỦY BAN NHÂN DÂN 

TỈNH LÀO CAI 
                                       ------------------------ 

Số:          /UBND-QLĐT 
  V/v đôn đốc đẩy nhanh tiến độ hoàn 

thiện hồ sơ chuẩn bị đầu tư các dự án 

XDCB đã giao. 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
----------------------------------------------------------------- 

        Lào Cai, ngày      tháng  01  năm 2021. 

 
Kính gửi:                                                                                    

 

 

- Các sở, ban ngành thuộc tỉnh; 

- Công an tỉnh; 

- BCH Quân sự tỉnh; 

- BCH Bộ đội Biên phòng tỉnh;  

- Ban quản lý Khu kinh tế tỉnh; 

- UBND các huyện, thị xã Sa Pa và thành phố 

Lào Cai; 

- Các Ban QLDA chuyên ngành tỉnh (Xây dựng, 

Giao thông, ODA); 

- Các Ban QLDA các huyện, thị xã Sa Pa, thành 

phố Lào Cai. 

 

Thực hiện Chương trình công tác trọng tâm năm 2021 của UBND tỉnh, để 

phấn đấu hoàn thành 100% kế hoạch đầu tư phát triển được giao trong năm 2021, 

yêu cầu các chủ đầu tư khẩn trương hoàn thiện các hồ sơ chuẩn bị đầu tư để có 

thể khởi công ngay sau khi được giao kế hoạch vốn. Về việc này, Chủ tịch 

UBND tỉnh có chỉ đạo như sau: 

1. Yêu cầu các đơn vị, chủ đầu tư được giao nhiệm vụ, khẩn trương chỉ 

đạo, đôn đốc các đơn vị tư vấn hoàn thiện hồ sơ chuẩn bị đầu tư cho các dự án đã 

được UBND tỉnh giao, tổ chức thẩm định và trình cấp có thẩm quyền phê duyệt 

Báo cáo KTKT, dự án xong trước ngày 30/5/2021.  

Các chủ đầu tư hoàn thiện hồ sơ gửi các Sở: Tài chính, Kế hoạch và Đầu tư 

trước ngày 05/6/2021, để tổng hợp, báo cáo UBND tỉnh xem xét phân bổ kế 

hoạch vốn theo quy định. 

2. Giao Sở: Kế hoạch và Đầu tư, Tài chính, thường xuyên đôn đốc, tổng 

hợp danh mục các dự án đã thực hiện xong công tác CBĐT, tham mưu UBND 

tỉnh giao kế hoạch vốn để thực hiện công tác đấu thầu các gói thầu tư vấn khảo 

sát, thiết kế bản vẽ thi công. Tổng hợp danh mục các dự án đủ điều kiện khởi 

công mới, tham mưu UBND có tờ trình gửi HĐND tỉnh xem xét thông qua để 

triển khai thực hiện ngay sau khi có Nghị quyết của HĐND tỉnh. 

3. Các chủ đầu tư, UBND các huyện, thị xã, thành phố phân công lãnh đạo 

chịu trách nhiệm theo dõi tiến độ thực hiện từng dự án, lập tiến độ thực hiện, đôn 

đốc, kịp thời tháo gỡ khó khăn cho từng dự án.  



2 
 

4. Đối với các sở, chuyên ngành (Sở Kế hoạch và Đầu tư, Sở Giao thông 

vận tải - Xây dựng, Nông nghiệp và PTNT, Công thương): Đẩy nhanh tiến độ 

thẩm tra, thẩm định dự án trong thời hạn 05 ngày tính từ thời điểm nhận hồ sơ, 

đặc biệt là đối với các dự án khởi công mới năm 2021 để các đơn vị sớm triển 

khai thi công và hoàn thành kế hoạch giao theo đúng yêu cầu. 

Căn cứ nội dung trên, các đơn vị liên quan khẩn trương tổ chức thực hiện./. 

 

Nơi nhận: 

- Như trên; 

- TT.TU,HĐND,UBND tỉnh; 

- Văn phòng Tỉnh ủy; 

- LĐ Văn phòng;  

- BBT-Cổng TTĐT; 

- Lưu: VT, các CV:TH,TNMT,VX,KT,QLĐT                                                                                  

CHỦ TỊCH 

 

 

 

 

 

 

 

Trịnh Xuân Trường 
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