
ỦY BAN NHÂN DÂN 

HUYỆN HƯƠNG SƠN 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 

Hương sơn, ngày 23 tháng 02 năm 2022 
Số: 171/UBND-TCKH 

V/v cung cấp số liệu xây dựng Đề án  

Huy động nguồn lực đầu tư phát triển hạ 

tầng đồng bộ gắn với kế hoạch đầu tư 

công trung hạn giai đoạn 2021 - 2030 
  

                        

Kính gửi:   

 - Các phòng: Tài chính - Kế hoạch, Kinh tế và Hạ tầng,  Tài 

nguyên và Môi trường, Nông nghiệp và Phát triển nông 

thôn, Y tế, Giáo dục và Đào tạo, Văn hóa và Thông tin; 

- Ban Quản lý các dự án Đầu tư và Xây dựng huyện; 

- Ủy ban nhân dân các xã, thị trấn. 

                                           

Thực hiện Công văn số 357/SKHĐT-TH ngày 21/02/2022 của Sở Kế 

hoạch và Đầu tư về việc cung cấp số liệu xây dựng Đề án Huy động nguồn lực 

đầu tư phát triển hạ tầng đồng bộ gắn với kế hoạch đầu tư công trung hạn giai 

đoạn 2021 - 2030, Ủy ban nhân dân huyện yêu cầu: 

1. Các phòng, ban cấp huyện:  

- Báo cáo, đánh giá về thực trạng kết cấu hạ tầng trên địa bàn theo các 

ngành, lĩnh vực được giao quản lý; trong đó nêu rõ về các kết quả đạt được cũng 

như các tồn tại, hạn chế, nguyên nhân và bài học kinh nghiệm. 

- Căn cứ các mục tiêu, định hướng, nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội và 

đầu tư kết cấu hạ tầng 05 năm 2021-2025 và 10 năm 2021-2030 theo Nghị quyết 

Đại hội Đảng các cấp, quy hoạch tỉnh thời kỳ 2021-2030 và các quy hoạch vùng, 

quy hoạch ngành có liên quan: Rà soát, đề xuất các mục tiêu, định hướng và nhu 

cầu đầu tư kết cấu hạ tầng trên địa bàn huyện giai đoạn 2021-2030 theo các 

ngành, lĩnh vực được giao phụ trách; lập biểu chi tiết danh mục dự án gửi báo 

cáo về Phòng Tài chính - Kế hoạch trước ngày 26/02/2022 và Email: 

nguyenvanlongthht@gmail.com (có Phụ lục kèm theo). 

2. Ủy ban nhân dân các xã, thị trấn: Phối hợp với các phòng, ban cấp 

huyện rà soát và tổng hợp đề xuất nhu cầu đầu tư kết cấu hạ tầng trên địa bàn 

các xã giai đoạn 2021 - 2030 theo các ngành, lĩnh vực gửi về các phòng, ban cấp 

huyện để tổng hợp đề xuất. 

3. Giao Phòng Tài chính - Kế hoạch tổng hợp chung và gửi báo cáo Sở Kế 

hoạch và Đầu tư đúng thời gian quy định.  

Yêu cầu các đơn vị nêu trên nghiêm túc thực hiện./. 

Nơi nhận: 
- Như trên;                       
- Chủ tịch, các PCT UBND huyện; 

- Lưu: VT; TCKH.                                                                         
 

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN 

CHỦ TỊCH 

 

 

 
 

 Nguyễn Quang Thọ 
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