
ỦY BAN NHÂN DÂN 

HUYỆN TỦA CHÙA 

 

Số:         /TTr-UBND 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 

Tủa Chùa, ngày       tháng 3 năm 2021 

TỜ TRÌNH 
 

V/v thông qua danh mục dự án dự kiến khởi công mới năm 2021 và các năm tiếp 

theo thuộc nguồn vốn cân đối ngân sách huyện và các nguồn vốn khác 
 

    

 

Kính gửi: Hội đồng nhân dân huyện Tủa Chùa 
 

    

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

đổi, bổ sung một số điều của Luật Tổ chức Chính phủ và Luật Tổ chức chính 

quyền địa phương ngày 22/11/2019; 

Căn cứ Luật Ngân sách ngày 25/6/2015; 

Căn cứ Luật Xây dựng ngày 18/6/2014; 

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; Nghị định số 

68/2019/NĐ-CP ngày 14/8/2019 của Chính phủ về quản lý chi phí đầu tư xây 

dựng; Nghị định số 15/2021/NĐ-CP ngày 03/3/2021 của Chính phủ quy định chi 

tiết một số nội dung về quản lý dự án đầu tư xây dựng; 

Sau khi xem xét nội dung đề nghị của các cơ quan, đơn vị và kết quả kiểm tra, 

khảo sát sơ bộ của các Đoàn công tác giữa đại diện lãnh đạo UBND huyện, đại diện 

Thường trực HĐND huyện và các cơ quan, đơn vị chuyên môn huyện. Để đảm bảo 

triển khai thực hiện các bước đầu tư xây dựng mới, sửa chữa, cải tạo, nâng câp các 

công trình dự án theo quy định, góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội, đảm 

bảo quốc phòng an ninh trên đại bàn, Ủy ban nhân dân huyện lập Tờ trình kính trình 

Hội đồng nhân dân huyện xem xét thông qua danh mục dự án dự kiến khởi công mới 

năm 2021 và các năm tiếp theo thuộc nguồn vốn cân đối ngân sách huyện và các 

nguồn vốn khác như sau: (chi tiết như biểu đính kèm). 

(có dự thảo Nghị quyết kèm theo) 

Ủy ban nhân dân huyện kính trình Hội đồng nhân dân huyện xem xét, 

thông qua./. 
 

 Nơi nhận: 
- Như trên; 

- Ban Thường vụ Huyện ủy (B/c); 

- Thường trực HĐND huyện; 

- Lãnh đạo UBND huyện; 

- Ủy ban MTTQ và các đoàn thể huyện; 

- Các ban của HĐND huyện; 

- Các vị Đại biểu HĐND huyện; 

- Các phòng, ban, đơn vị sự nghiệp thuộc 

UBND huyện; 

- Lưu: VT, TCKH. 

 

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN 

CHỦ TỊCH 

 

 

 

 

 

Hoàng Tuyết Ban 
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