
UỶ BAN NHÂN DÂN 

HUYỆN NHƯ XUÂN 
CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

Số:         /UBND-TCKH 

V/v triển khai thực hiện Nghị quyết số 

402/NQ-HĐND ngày 26/4/2021 của 

HĐND tỉnh về việc quyết định giao cho 

UBND tỉnh quyết định điều chỉnh chủ 

trương đầu tư dự án nhóm C đã được 

UBND tỉnh quyết định chủ trương đầu 

tư theo quy định của Luật Đầu tư công 

năm 2014 

Như Xuân, ngày       tháng     năm 2021 

 

Kính gửi:  

 - UBND các xã, thị trấn; 

 - Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng; 

 - Ban quản lý khai thác các công trình Thủy Lợi; 

 - Chủ đầu tư các công trình trên địa bàn huyện. 
 

Ngày 26/4/2021, HĐND tỉnh đã ban hành Nghị quyết số 402/NQ-HĐND về 

việc quyết định giao cho UBND tỉnh quyết định điều chỉnh chủ trương đầu tư dự 

án nhóm C đã được UBND tỉnh quyết định chủ trương đầu tư theo quy định của 

Luật Đầu tư công năm 2014. 

Để triển khai thực hiện Nghị quyết nêu trên đảm bảo theo quy định của pháp 

luật, Chủ tịch UBND huyện yêu cầu Chủ tịch UBND các xã, thị trấn và các chủ 

đầu tư thực hiện những nội dung sau: 

Các chủ đầu tư, trong quá trình triển khai thực hiện dự án nhóm C đã được 

UBND tỉnh quyết định chủ trương đầu tư theo quy định của Luật Đầu tư công năm 

2014, nếu dự án phải điều chỉnh chủ trương đầu tư, căn cứ quy định tại Điều 34 

Luật Đầu tư công năm 2019, Điều 11 Nghị định số 40/2020/NĐ-CP ngày 

06/4/2020 của Chính phủ, Nghị quyết số 402/NQ-HĐND ngày 26/4/2021 của 

HĐND tỉnh, Công văn số 12885/UBND-THKH ngày 16/9/2020 của Chủ tịch 

UBND tỉnh và tình hình thực tế, báo cáo UBND huyện, các ngành, đơn vị liên 

quan hoàn thiện hồ sơ điều chỉnh chủ trương đầu tư dự án, gửi về Sở Kế hoạch và 

Đầu tư để thẩm định, báo cáo UBND tỉnh theo quy định. 

Trong quá trình triển khai thực hiện, nếu phát sinh vướng mắc, đề nghị các 

địa phương, đơn vị phản ánh kịp thời (bằng văn bản) về Phòng Kinh tế và Hạ tầng, 

phòng Tài chính - Kế hoạch để tổng hợp, báo cáo UBND huyện theo quy định./. 

Nơi nhận:                                                                                            
- Như trên;                                                                                       

- Chủ tịch, các PCT UBND huyện;  

- Phòng Kinh tế và Hạ tầng; 

- Phòng TC-KH; 

- Lưu: VT. 

 

CHỦ TỊCH 

 

 

 

 

 

 

 

Trần Mạnh Long 
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