
 

UBND TỈNH ĐIỆN BIÊN 

SỞ KẾ HOẠCH VÀ ĐẦU TƯ 

      Số:            /SKHĐT-CN  

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

Điện Biên, ngày         tháng 4 năm 2021 

V/v lấy ý kiến tham gia thẩm định 

Báo cáo đề xuất chủ trương đầu tư các 

dự án đường giao thông và mời đi 

kiểm tra thực địa dự án. 

 

 

Kính gửi:  

- Các Sở: Giao thông vận tải, Tài chính, NN&PTNT; 

- UBND huyện Nậm Pồ, Điện Biên Đông. 

 

Sở Kế hoạch và Đầu tư nhận được Tờ trình số 677/TTr-UBND ngày 

16/4/2021, Tờ trình số 669/TTr-UBND ngày 19/4/2021, Tờ trình số 686/TTr-

UBND ngày 20/4/2021, Tờ trình số 690/TTr-UBND ngày 22/4/2021 của UBND 

huyện Nậm Pồ về việc trình thẩm định Báo cáo đề xuất chủ trương đầu tư các dự 

án: Đường liên bản Nà Hỳ 3 – Nà Hỳ xã Nà Hỳ, Nâng cấp đường vào bản Huổi 

Khương xã Pa Tần, Nâng cấp đường Nà Khoa – Nậm Nhừ, Đường bê tông nội 

bản Huổi Cơ Dạo, Lai Khoang, Nà Hỳ 1, 2 xã Nà Hỳ; Tờ trình số 35/TTr-UBND 

ngày 20/4/2021 của UBND huyện Điện Biên Đông về việc trình thẩm định Báo 

cáo đề xuất chủ trương đầu tư dự án nâng cấp đường Keo Lôm – Trung Sua, xã 

Keo Lôm, huyện Điện Biên Đông; kèm theo Báo cáo đề xuất chủ trương đầu tư 

xây dựng công trình cùng các tài liệu liên quan. 

Để đảm bảo có đủ cơ sở thẩm định Báo cáo đề xuất chủ trương đầu tư theo 

quy định hiện hành, Sở Kế hoạch và Đầu tư đề nghị quý cơ quan nghiên cứu tham 

gia thẩm định báo cáo đề xuất chủ trương đầu tư các dự án nêu trên theo lĩnh vực 

quản lý của ngành và tham gia kiểm tra thực địa các dự án, cụ thể như sau: 

1. Tham gia ý kiến thẩm định Báo cáo đề xuất chủ trương đầu tư: 

Các ý kiến tham gia thẩm định Báo cáo đề xuất chủ trương đầu tư đề nghị 

tập trung vào các nội dung được quy định tại Luật Đầu tư công và Nghị định 

40/2020/NĐ-CP. Ý kiến tham gia thẩm định bằng văn bản đề nghị quý cơ quan 

gửi về Sở Kế hoạch và Đầu tư trước ngày 28/4/2021.  

(Có hồ sơ Báo cáo đề xuất chủ trương đầu tư 05 dự án kèm theo; UBND 

các huyện không tham gia phần này). 

2. Kiểm tra thực địa: 

a) Thành phần:  

- Sở Kế hoạch và Đầu tư: Đại diện lãnh đạo và chuyên viên phòng Công 

nghiệp và Thương mại. 

- Các sở: Giao thông Vận tải; Nông nghiệp và Phát triển nông thôn: Kính 

mời đại diện lãnh đạo và chuyên viên phòng chuyên môn. 



 

- UBND huyện: Kính mời đại diện Lãnh đạo UBND huyện và các phòng 

ban có liên quan. 

b) Thời gian và địa điểm: 

- Các dự án huyện Nậm Pồ: 

+ Thời gian: Dự kiến 9h ngày 26/4/2021. 

+  Địa điểm làm việc: Tại thực địa của các dự án huyện Nậm Pồ. 

- Dự án Keo Lôm – Trung Sua, xã Keo Lôm, huyện Điện Biên Đông: 

+ Thời gian: Dự kiến 8h ngày 27/4/2021. 

+ Địa điểm làm việc: Tại thực địa dự án. 

c) Nội dung chuẩn bị và phương tiện đi lại: 

- Đề nghị đơn vị được giao lập báo cáo đề xuất chủ trương đầu tư chuẩn bị 

nội dung, tài liệu liên quan để làm việc với Đoàn kiểm tra thực địa dự án, trong 

đó đề nghị báo cáo cụ thể về hiện trạng dân cư khu vực tuyến đi qua và tình hình 

đầu tư các tuyến đường ở giai đoạn trước. 

- Các thành viên tham gia đoàn kiểm tra chủ động phương tiện đi lại, cần 

trao đổi xin liên hệ phòng Công nghiệp và Thương mại, số điện thoại: 

0215.3824.031. 

Rất mong nhận được sự quan tâm phối hợp của Quý cơ quan./. 

 
Nơi nhận: 
- Như trên; 

- UBND tỉnh (b/c); 

- UBND  huyện Nậm Pồ; Điện Biên Đông; 

- Lưu: VT, CN. 

KT.GIÁM ĐỐC 

PHÓ GIÁM ĐỐC 

 

 

 

 

 

Bùi Mạnh Thắng 

 

 


		thangbm.skhdt@dienbien.gov.vn
	2021-04-23T14:28:52+0700


		2021-04-23T14:33:17+0700


		2021-04-23T14:33:37+0700


		skhdt@dienbien.gov.vn
	2021-04-23T14:34:28+0700




