ỦY BAN NHÂN DÂN
HUYỆN VĨNH TƯỜNG

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Số: 2564 / UBND-TCKH

Vĩnh Tường, ngày 26 tháng 10 năm 2020

V/v triển khai thực hiện dự an đầu
tư công theo quy định của luật
Đầu tư công 2019 và Nghị định số
40/2020/NĐ-CP.

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Kính gửi:
- Các cơ quan chuyên môn trực thuộc UBND huyện;
- Ban QLDA đầu tư XDCT huyện;
- UBND các xã, thị trấn.
Ngày 16/10/2020, UBND tỉnh Vĩnh Phúc đã có Văn bản số 7835/UBNDKT1 v/v thực hiện một số nội dung về trình tự, thủ tục dự án đầu tư công theo
quy định của Luật Đầu tư công năm 2019 và Nghị định số 40/2020/NĐ-CP.
Theo đó có thống nhất chung trên địa bàn toàn tỉnh Vĩnh Phúc một số quy định
liên quan đến trình tự, thủ tục dự án đầu tư công theo quy định mới.
Để đảm bảo quá trình đầu tư đúng quy định hiện hành, UBND huyện yêu
cầu các đơn vị thực hiện một số nhiệm vụ sau:
1. Tổ chức cập nhật ngay các nội dung của Văn bản Chỉ thị số
7835/UBND-KT1 ngày 16/10/2020 của UBND tỉnh.
2. Thực hiện nghiêm túc và đầy đủ các quy định về trình tự, thủ tục đầu tư
cho các dự án đầu tư công đảm bảo theo đúng Văn bản số 7835/UBND-KT1 và
các quy định hiện hành.
3. Trong quá trình thực hiện nếu có khó khăn, vướng mắc đề nghị phản
ánh đến UBND huyện qua phòng Tài chính - Kế hoạch để tổng hợp báo cáo cấp
có thẩm quyền quyết định.
(Chi tiết có Văn bản 7835/UBND-KT1 ngày 16/10/2020 của UBND tỉnh
kèm theo)
Yêu cầu các đơn vị nghiêm túc triển khai đảm bảo đúng quy định./.
Nơi nhận:
- Như trên;
- CT, các PCT UBND huyện;
- Lưu VT, TCKH.
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