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So'n La, ngày4 tháng 01 nám 2022 

KInh gui: 
- Các Sà, Ban, Ngành cüa tinh; 
- UBND cáchuyn, thành phô; 
- Các Chü dâu tu/Bên mYi thâu. 

Ngày 06/12/2021, UBND tinh ban hành Quyt djnh so 3005/QD-UBND 
Quy djnh mt s ni dung c1i th va trách nhim cüa các co quan, do'n vj trong 
quân 1r, thirc hin các di,c an du tu do cp tinh quail 1 và có hiu 1irc thi hành 
k ttr ngày 16/12/2021, trong do có quy djnh mt so ni dung ciii the, trách 
nhim chü trI, trách nhim phi hçip giái quyt cong vic giüa các Ca quail, dan 
v cüa tinh và Uy ban nhân dan các huyn, thành phô trong qua trInh quân 1 dir 
an dâu tu do cap tinh quán 1'. 

D trin khai kjp thji quy djnh và dam bâo tfnh tMng nhtt trong qua 
trInh thirc hin, dê nghj các S&, ngành, các Ban quail 1 dir an chuyên ngành; Uy 
ban nhân dan các huyn, thành ph và các Chü du tu/Bên myi thtu nhu sau: 

1. Nghiên cü'u va t chi:irc trin khai thrc hin ni dung dugc quy djnh tui 
Quyêt dnh s 3005/QD-UBND ngày 06/12/202 1 cüa UBND tinh và các quy 
djnh hin hành. 

2. Trong qua trmnh t chüc thuc hin nu có khó khän, vung mac vut 
thâm quyên giâi quyêt hoc cn thit phâi sira di, b sung cho phü hçip, các 
quail, dan vj chü dng d xutt vOi S& K hoch và Du tu (qua phông Dá'u tháu, 
Thm djnh và Giám sat dau tu') d tng hç'p báo cáo cp có thâm quyên xem xét 
si:ra di kjp thai. 

(co scan Quyt djnh so' 3005/QD-UBND ngày 06/12/2021 cia UBND tinh 
gilri kern theo Cong van) 

D ngh các S, Ban, Ngành cüa tinh; UBNcáchijyn, thành phô và các 
Chü dâu tu/Bén mO'i thu nghiên cru thirc hin./ 

No'i nhân: 
- UBND tinh (b/c); 
- Nhu' trén; 
- Ban Giám ôc SO; 
- Website cOa SO; 
- Lu'u: VT, DTTDGS (My 05b). 
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