
UỶ BAN NHÂN DÂN 

TỈNH LAI CHÂU 

 

Số:           /UBND-TH 
V/v rà soát, đề xuất nhu cầu đầu 

tư công trung hạn giai đoạn 2021-

2025 và năm 2021. 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc 

 

Lai Châu, ngày         tháng        năm 2020 

Kính gửi:  

- Các Sở: Kế hoạch và Đầu tư, Tài chính, Giao thông 

vận tải, Nông nghiệp và PTNT, Xây dựng, Giáo dục 

và Đào tạo, Y tế, Văn hóa Thể thao và Du lịch, 

Thông tin và Truyền thông, Khoa học và Công nghệ; 

- Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh, Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên 

phòng tỉnh; 

- Ban quản lý khu kinh tế cửa khẩu Ma Lù Thàng. 

- Các Ban QLDA ĐTXD công trình: Giao thông, 

Dân dụng và Công nghiệp, Nông nghiệp và PTNT; 

- UBND các huyện, thành phố. 
 

Ủy ban nhân dân tỉnh nhận được Công văn số 1507/SKHĐT-THQH ngày 

24/8/2020 của Sở Kế hoạch và Đầu tư về việc rà soát, tổng hợp danh mục các dự 

án dự kiến đưa vào kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021-2025. Sau 

khi xem xét, Chủ tịch UBND tỉnh tổ chức cuộc họp như sau: 

1. Thành phần: 

- Chủ tịch và các Phó Chủ tịch UBND tỉnh. 

- Giám đốc các Sở, Ngành: Kế hoạch và Đầu tư, Tài chính, Giao thông 

vận tải, Nông nghiệp và PTNT, Xây dựng, Công Thương, Tài nguyên và Môi 

trường, Giáo dục và Đào tạo, Y tế, Văn hóa Thể thao và Du lịch, Thông tin và 

Truyền thông, Khoa học và Công nghệ, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh, Bộ Chỉ huy 

Bộ đội Biên phòng tỉnh, Ban quản lý khu kinh tế cửa khẩu Ma Lù Thàng. 

- Giám đốc các Ban QLDA ĐTXD công trình: Giao thông, Dân dụng và 

Công nghiệp, Nông nghiệp và PTNT. 

- Chủ tịch UBND, Giám đốc Ban QLDA các huyện, thành phố. 

- Văn phòng UBND tỉnh: Lãnh đạo, chuyên viên các khối. 

2. Thời gian và địa điểm: 

- Thời gian: 14h00’, ngày 03/9/2020. 

- Địa điểm: Phòng họp số 10, Trung tâm Hội nghị - Văn hóa tỉnh. 



3. Chuẩn bị nội dung: 

- Sở Kế hoạch và Đầu tư chuẩn bị báo cáo kết quả rà soát, đề xuất danh 

mục đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021-2025 và năm 2021; báo cáo nêu rõ sự 

cần thiết đầu tư từng dự án, thứ tự ưu tiên. 

- Các sở, ban, ngành tỉnh; UBND các huyện, thành phố theo chức năng, 

nhiệm vụ quản lý đề xuất các danh mục dự án nêu rõ sự cần thiết đầu tư, đảm 

bảo phù hợp với định hướng phát triển kinh tế - xã hội, các chương trình, đề án 

trong dự thảo "Báo cáo chính trị Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XIV" và định 

hướng phát triển của ngành, lĩnh vực, địa phương, nhất là danh mục dự án dự 

kiến khởi công mới năm 2021. 

Căn cứ nội dung Công văn này, Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu Thủ trưởng 

các đơn vị triển khai, thực hiện./. 

Nơi nhận: 
- Như thành phần; 

- Chủ tịch, các PCT UBND tỉnh; 

- V, C, QT (chuẩn bị phòng họp); 

- Lưu: VT, Th2. 

TL. CHỦ TỊCH 

CHÁNH VĂN PHÒNG 

 

 

 

 
 

Vũ Huy Hòa 
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