
 

 

ỦY BAN NHÂN DÂN 

 TỈNH QUẢNG TRỊ 

 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

Số:             /TTr-UBND Quảng Trị, ngày         tháng 5 năm 2021 
ơ 

  

TỜ TRÌNH 

Về việc cho ý kiến lần thứ 2 đối với dự kiến Kế hoạch đầu tư trung hạn  

vốn Ngân sách Trung ương hỗ trợ và vốn Ngân sách địa phương 

giai đoạn 2021 - 2025 của tỉnh 

 
 

Kính gửi: Hội đồng nhân dân tỉnh 

 

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19/6/2015; 

Căn cứ Luật Đầu tư công ngày 13/6/2019; 

Căn cứ Nghị định số 40/2020/NĐ-CP ngày 06/4/2020 của Chính phủ quy 

định chi tiết thi hành một số điều của Luật Đầu tư công; 

Căn cứ Văn bản số 419/TTg-KTTH ngày 02/4/2021 của Thủ tướng Chính 

phủ về dự kiến kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021 - 2025; Công 

điện số 01/CĐ-BKHĐT ngày 28/4/2021 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư về báo cáo 

kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021 - 2025; 

Căn cứ Nghị quyết số 15/NQ-HĐND ngày 29/4/2021 của HĐND tỉnh về 

việc cho ý kiến đối với kế hoạch đầu tư công trung hạn vốn ngân sách Trung 

ương hỗ trợ và ngân sách địa phương giai đoạn 2021 - 2025 của tỉnh và Căn cứ 

Văn bản số 2595/BKHĐT-KTĐPLT ngày 07/5/2021 của Bộ Kế hoạch và Đầu 

tư về việc thẩm định kế hoạch và phương án phân bổ kế hoạch đầu tư công trung 

hạn vốn NSTW giai đoạn 2021 - 2025; 

UBND tỉnh trình Hội đồng nhân dân tỉnh khóa VII - kỳ họp thứ 22 cho ý 

kiến lần thứ 2 đối với dự kiến Kế hoạch đầu tư trung hạn vốn Ngân sách Trung 

ương hỗ trợ và vốn Ngân sách địa phương giai đoạn 2021 - 2025 của tỉnh (có dự 

kiến của UBND tỉnh và dự thảo Nghị quyết của HĐND tỉnh kèm theo). 

UBND tỉnh kính trình HĐND tỉnh khóa VII - kỳ họp thứ 22 xem xét 

quyết định./. 

 
Nơi nhận: 
- Như trên; 

- TT HĐND tỉnh; 

- CT, các PCT UBND tỉnh; 

- Ban KTNS - HĐND tỉnh; 

- Đại biểu HĐND tỉnh; 

- Sở Kế hoạch và Đầu tư; 

- CVP, các PVP UBND tỉnh; 

- Lưu: VT, CN. 

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN 

CHỦ TỊCH 

 

 

 

 

 

Võ Văn Hưng 
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