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V/v đẩy nhanh tiến độ các dự án
đầu tư công năm 2021

Kính gửi:
- Các cơ quan trực thuộc UBND huyện;
- Ban QLDA huyện, các Chủ đầu tư;
- UBND các xã, thị trấn.
Ngày 28/12/2020, Sở Kế hoạch & Đầu tư tỉnh Vĩnh Phúc đã có Văn bản số
3671/SKHĐT-TĐ v/v đẩy nhanh tiến độ các dự án đầu tư công triển khai năm
2021. Theo đó có hướng dẫn một số giải pháp thực hiện các quy trình thủ tục
tiếp theo đối với các dự án đầu tư công đầu tư năm 2021 (áp dụng cho các dự án
thuộc cấp tỉnh quản lý).
Đặc biệt có kèm theo Phụ lục số I hướng dẫn chi tiết và cụ thể một số lưu ý
trong quá trình xây dựng, lập báo cáo đề xuất chủ trương đầu tư các dự án đầu tư
công. Đây là nội dung quan trọng và cần thiết giúp các cơ quan, đơn vị được
giao nhiệm vụ lập Báo cáo đề xuất chủ trương đầu tư dự án hiểu rõ các vấn đề
mà trong Luật Đầu tư công năm 2019 quy định chưa chi tiết (điều 30 và 31 luật
Đầu tư công).
Để đảm bảo đẩy nhanh tiến độ các dự án đầu tư công năm 2021, cũng như
phục vụ công tác xây dựng, lập Báo cáo đề xuất chủ trương đầu tư các dự án đầu
tư công trong giai đoạn 2021-2025, UBND huyện yêu cầu các cơ quan, đơn vị
một số nhiệm vụ như sau:
1. Căn cứ Văn bản số 3671/SKHĐT-TĐ ngày 28/12/2020 của Sở Kế
hoạch & Đầu tư tỉnh Vĩnh Phúc để đẩy nhanh tiến độ thực hiện các bước tiếp
theo của các dự án đầu tư công năm 2021 theo kế hoạch đầu tư công đã được
duyệt (lưu ý áp dụng cho các dự án cấp huyện và cấp xã quản lý).
2. Tổ chức nghiên cứu và thực hiện đầy đủ các nội dung đã được hướng
dẫn trong phụ lục số 01 kèm theo Văn bản số 3671 /SKHĐT-TĐ ngày
28/12/2020 của Sở Kế hoạch & Đầu tư tỉnh Vĩnh Phúc trong quá trình xây dựng,
lập Báo cáo đề xuất chủ trương đầu tư dự án đầu tư công.
(Sao gửi kèm theo Văn bản số 3671/SKHĐT-TĐ ngày 28/12/2020 của Sở
Kế hoạch & Đầu tư tỉnh Vĩnh Phúc)
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Yêu cầu các cơ quan, đơn vị và UBND các xã, thị trấn nghiêm túc thực
hiện đảm bảo đúng quy định./.
Nơi nhận:
- Như trên;
- Chủ tịch, các PCT UBND huyện;
- Các cơ quan liên quan;
- Lưu: VT, TCKH.
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