
 

UBND TỈNH TÂY NINH 

SỞ KẾ HOẠCH VÀ ĐẦU TƯ 

 

Số:           /SKHĐT-QLĐTC 
V/v góp ý dự thảo Tờ trình về giao 

chỉ tiêu Kế hoạch vốn đầu tư xây 

dựng cơ bản năm 2021. 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc 

 

Tây Ninh, ngày       tháng      năm 2020 

 

  Kính gửi:  

  - Các Sở, ban, ngành tỉnh; 

  - UBND các huyện, thị xã, thành phố. 

                  

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

Căn cứ Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật tổ chức Chính phủ và 

Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 22 tháng 11 năm 2019; 

Căn cứ Luật Đầu tư công ngày 13 tháng 6 năm 2019; 

Căn cứ Luật Ngân sách nhà nước ngày 25 tháng 6 năm 2015; 

Căn cứ Chỉ thị 20/CT-TTg ngày 20/7/2019 của Thủ tướng Chính phủ về 

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

Căn cứ Nghị định số 40/2020/NĐ-CP ngày 06 tháng 4 năm 2020 của 

Chính phủ về Quy định chi tiết một số điều của Luật đầu tư công;  

Căn cứ Nghị quyết số 973/2020/QH14 ngày 08/7/2020 của Ủy ban Thường 

vụ Quốc Hội quy định về các nguyên tắc, tiêu chí và định mức phân bổ vốn đầu 

tư công nguồn ngân sách nhà nước giai đoạn 2021-2025; 

Căn cứ Quyết định số 26/2020/QĐ-TTg ngày 14 tháng 9 năm 2020 của 

Thủ tướng Chính phủ Quy định chi tiết thi hành một số điều của Nghị quyết số 

973/2020/QH14 ngày 08/7/2020 của Ủy ban Thường vụ Quốc Hội quy định về 

các nguyên tắc, tiêu chí và định mức phân bổ vốn đầu tư công nguồn ngân sách 

nhà nước giai đoạn 2021-2025; 

Căn cứ hướng dẫn của Bộ Kế hoạch và Đầu tư về việc lập kế hoạch đầu tư 

công trung hạn 5 năm giai đoạn 2021-2025 tại văn bản số 5743/BKHĐT-TH 

ngày 14/8/2019;  

Căn cứ Văn bản số 221/HĐND-KTNS ngày 17 tháng 12 năm 2019 của Hội 

đồng nhân dân tỉnh về việc cho ý kiến về dự kiến danh mục dự án thuộc Kế 

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

Thực hiện Công văn số 1863/UBND-TKTH ngày 12/8/2020 của UBND 

tỉnh về các nội dung trình HĐND tỉnh tại kỳ họp cuối năm 2020; 

Qua rà soát, Sở Kế hoạch và Đầu tư đã dự thảo Tờ trình về giao chỉ tiêu Kế 

hoạch vốn đầu tư xây dựng cơ bản năm 2021 (Đính kèm). 

Để có cơ sở tổng hợp tham mưu UBND tỉnh, Sở Kế hoạch và Đầu tư đề 

nghị các sở, ban, ngành tỉnh, UBND các huyện, thị xã, thành phố: 

1. Góp ý dự thảo Tờ trình nêu trên. Đồng thời dự thảo Tờ trình này đã được 

Sở Kế hoạch và Đầu tư đăng tải trên Cổng thông tin điện tử của tỉnh và của Sở tại 

địa chỉ: sokhdt.tayninh.gov.vn/Tin chuyên ngành/Quản lý Đầu tư công. 



 

 2. Văn bản góp ý gửi về Sở Kế hoạch và Đầu tư chậm nhất vào ngày 

08/10/2020. 

 Trân trọng./. 

Nơi nhận: 

- Như trên;                                                                                       

- UBND tỉnh (b/c); 

- BGĐ; 

- VP Sở (p/hợp); 

- Lưu: VT, QLĐTC.     

KT.GIÁM ĐỐC 

PHÓ GIÁM ĐỐC 
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