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CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

Thanh Hoá, ngày        tháng 8 năm 2020 

    Kính gửi: 

          - Các sở, ban, ngành, đơn vị cấp tỉnh; 

          - UBND các huyện, thị xã, thành phố; 

                                               - Các chủ đầu tư. 
 

Căn cứ Chỉ thị số 31/CT-TTg ngày 29/7/2020 của Thủ tướng Chính phủ 

về xây dựng kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội và dự toán ngân sách nhà nước 

năm 2021, Văn bản số 5006/BKHĐT-TH ngày 04/8/2020 của Bộ Kế hoạch và 

Đầu tư về việc xây dựng kế hoạch đầu tư công năm 2021 và các quy định của 

pháp luật, Sở Kế hoạch và Đầu tư hướng dẫn các sở, ban, ngành, đơn vị cấp 

tỉnh, UBND các huyện, thị xã, thành phố và các chủ đầu tư xây dựng kế hoạch 

đầu tư công năm 2021, với những nội dung sau: 

 I. ĐÁNH GIÁ TÌNH HÌNH THỰC HIỆN KẾ HOẠCH ĐẦU TƯ CÔNG NĂM 2020 

 1. Tình hình huy động các nguồn vốn cho đầu tư phát triển 7 tháng đầu 

năm và ước thực hiện cả năm 2020 

 Các sở, ban, ngành, đơn vị cấp tỉnh, UBND các huyện, thị xã, thành phố, 

các chủ đầu tư căn cứ tình hình thực tế và dự báo những thuận lợi, khó khăn trong 

thời gian tới, đánh giá tình hình thực hiện huy động các nguồn vốn cho đầu tư 

phát triển thuộc ngành, lĩnh vực và địa phương mình quản lý trong 7 tháng đầu 

năm và ước thực hiện cả năm 2020 theo từng nguồn vốn: (i) Vốn ngân sách nhà 

nước, (ii) Vốn của doanh nghiệp nhà nước, (iii) Vốn đầu tư trực tiếp trong nước 

(DDI), (iv) Vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài (FDI), (v) Vốn của dân cư và các 

thành phần kinh tế khác. 

 2. Tình hình thực hiện kế hoạch đầu tư công 7 tháng đầu năm và ước 

thực hiện cả năm 2020 

 2.1. Tình hình thực hiện 7 tháng đầu năm và ước thực hiện cả năm 2020 

 - Đánh giá công tác chỉ đạo, điều hành triển khai thực hiện kế hoạch đầu 

tư công năm 2020, trong đó nêu cụ thể các giải pháp đã triển khai thực hiện 

nhằm thúc đẩy giải ngân vốn đầu tư công năm 2020 theo chỉ đạo của Chính phủ, 

Thủ tướng Chính phủ và của Chủ tịch UBND tỉnh1.  

 - Tình hình thực hiện và giải ngân kế hoạch đầu tư công 07 tháng đầu 

năm 2020 và ước thực hiện cả năm 2020 theo ngành, lĩnh vực và theo từng 

                                           
1 Các Nghị quyết số 01/NQ-CP ngày 01/01/2019, số 84/NQ-CP ngày 29/5/2020, số 105/NQ-CP ngày 14/7/2020 của 

Chính phủ, Thông báo số 242/TB-VPCP ngày 18/7/2020 của Văn phòng Chính phủ, các Chỉ thị số 04/CT-UBND 

ngày 03/02/2020, số 09/CT-UBND ngày 16/3/2020, số 21/CT-UBND ngày 27/7/2020 của Chủ tịch UBND tỉnh.  

KHẨN 
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nguồn vốn (vốn NSNN, vốn vay khác của ngân sách địa phương, vốn ODA và 

vốn vay ưu đãi của các nhà tài trợ nước ngoài, vốn từ nguồn thu hợp pháp của 

các cơ quan  nhà nước, đơn vị sự nghiệp công lập dành để đầu tư), trong đó đánh 

giá cụ thể từng chương trình, dự án; số lượng dự án đã hoàn thành, số dự án thực 

hiện chậm tiến độ so với quyết định đầu tư, hợp đồng xây dựng và chỉ đạo của 

Chủ tịch UBND tỉnh.  

- Đánh giá công tác đấu thầu, nhất là đấu thầu qua mạng; việc quản lý chất 

lượng công trình; công tác quản lý, sử dụng vốn ứng; tình hình xử lý nợ đọng 

xây dựng cơ bản; công tác giám sát, đánh giá đầu tư các dự án và quyết toán các 

dự án đã hoàn thành.     

 - Các kết quả đầu tư công đã đạt được, như: năng lực tăng thêm, nâng cao 

chất lượng dịch vụ công....và tác động đến việc thực hiện các mục tiêu phát triển 

kinh tế - xã hội năm 2020 của tỉnh.   

 - Các khó khăn, vướng mắc trong việc triển khai thực hiện kế hoạch và 

giải ngân vốn đầu tư công (cơ chế chính sách, giải phóng mặt bằng, đại dịch 

Covid-19...); phân tích rõ nguyên nhân các khó khăn, vướng mắc (khách quan, 

chủ quan) và việc giải ngân không đạt tiến độ theo quy định đối với từng dự án 

(nếu có), xác định trách nhiệm của các cấp, các ngành, các đơn vị liên quan. 

2.2. Những nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm để tiếp tục thực hiện kế hoạch, 

đảm bảo hoàn thành thắng lợi kế hoạch đầu tư công năm 2020.  

3. Đề xuất, kiến nghị với UBND tỉnh, HĐND tỉnh, Chính phủ và các 

Bộ, ngành Trung ương để tháo gỡ khó khăn, vướng mắc và đẩy nhanh tiến 

độ thực hiện, giải ngân vốn đầu tư công năm 2020  

II. LẬP KẾ HOẠCH ĐẦU TƯ CÔNG NĂM 2021 

Năm 2021 là năm diễn ra Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của 

Đảng, bầu cử đại biểu Quốc hội, HĐND các cấp, là năm đầu tiên triển khai Nghị 

quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XIX, nhiệm kỳ 2020-2025, kế hoạch phát 

triển kinh tế - xã hội 5 năm 2021-2025, kế hoạch đầu tư công trung hạn giai 

đoạn 2021-2025; tình hình thế giới tiếp tục diễn biến phức tạp, khó lường trong 

khi kinh tế trong nước vẫn còn khó khăn, tiềm ẩn nhiều rủi ro, trong đó có diễn 

biến phức tạp của đại dịch Covid-19. Do đó, việc xây dựng kế hoạch đầu tư 

công năm 2021 phải bám sát các mục tiêu, chủ trương, đường lối của Đảng, nghị 

quyết của Quốc hội, Chính phủ, các chỉ thị của Thủ tướng Chính phủ, chỉ thị của 

Chủ tịch UBND tỉnh, cụ thể:  

1. Nguyên tắc chung về xây dựng kế hoạch đầu tư công năm 2021 

1.1. Kế hoạch đầu tư công năm 2021 phải phù hợp với các quy định của 

Luật Đầu tư công, Luật NSNN, với định hướng mục tiêu của kế hoạch phát triển 

kinh tế - xã hội 5 năm 2021-2025, Chỉ thị số 31/CT-TTg ngày 29/7/2020 của Thủ 

tướng Chính phủ về xây dựng kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội và dự toán 

NSNN năm 2021, Chỉ thị số 15/CT-UBND ngày 10/10/2019 của Chủ tịch UBND 

về lập kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021-2025.   
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1.2. Xác định rõ mục tiêu, thứ tự ưu tiên trong kế hoạch đầu tư công năm 

2021 phù hợp với định hướng kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021-

2025 và khả năng cân đối các nguồn vốn đầu tư năm 2021, trong đó:  

- Việc bố trí vốn kế hoạch đầu tư nguồn NSNN phải thực hiện đúng thứ tự 

ưu tiên quy định tại Luật Đầu tư công, Nghị quyết số 973/2020/UBTVQH14 

ngày 8/7/2020 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội. Đồng thời, phải đảm bảo 

nguyên tắc: (i) Ưu tiên bố trí đủ vốn để thanh toán dứt điểm nợ đọng XDCB, thu 

hồi vốn ứng trước (nếu có), bố trí cho các dự án đã hoàn thành và bàn giao đưa 

vào sử dụng; (ii) Bố trí vốn cho các dự án chuyển tiếp từ giai đoạn 2016-2020 

sang giai đoạn 2021-2025; (iii) Vốn đầu tư của Nhà nước tham gia thực hiện dự 

án theo phương thức đối tác công tư, nhiệm vụ quy hoạch và vốn chuẩn bị đầu 

tư cho các dự án. 

- Ưu tiên bố trí vốn cho các dự án trọng điểm có sức lan tỏa rộng, tạo động 

lực phát triển kinh tế - xã hội, tạo đột phá thu hút nguồn vốn khu vực tư nhân và 

bảo đảm phát triển hài hòa giữa các địa phương. Mức vốn bố trí cho từng dự án 

phải phù hợp với tiến độ thực hiện và khả năng giải ngân trong năm 2021. Đối 

với vốn nước ngoài, việc bố trí kế hoạch phải phù hợp với nội dung của Hiệp 

định, cam kết với nhà tài trợ; bố trí đủ vốn cho các dự án kết thúc hiệp định vay 

nước ngoài trong năm 2021 và không có khả năng gia hạn. 

2.  Dự kiến kế hoạch đầu tư công năm 2021 

Đề nghị các sở, ban, ngành, đơn vị cấp tỉnh, UBND các huyện, thị xã, 

thành phố và các chủ đầu tư: 

- Dự kiến nhu cầu kế hoạch đầu tư công năm 2021 thực hiện theo từng 

nguồn vốn, theo từng ngành, lĩnh vực quy định tại Điều 3 Nghị quyết số 

973/2020/UBTVQH14 ngày 08/7/2020 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội. Đồng 

thời, dự kiến kế hoạch đầu tư trung hạn giai đoạn 2021-2025 để làm cơ sở xây 

dựng kế hoạch năm 2021 theo quy định. 

- Dự kiến khả năng huy động các nguồn vốn đầu tư của các thành phần 

kinh tế khác cho đầu tư phát triển ngoài nguồn vốn đầu tư công. 

- Phân tích các thuận lợi và các khó khăn, vướng mắc trong việc cân đối 

và huy động các nguồn vốn đầu tư trong năm 2021 để thực hiện các mục tiêu, 

nhiệm vụ của kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2021. 

- Các đề xuất, kiến nghị và các giải pháp triển khai thực hiện kế hoạch 

đầu tư công năm 2021. 

3. Xây dựng kế hoạch đầu tư vốn NSNN  

3.1. Nguyên tắc bố trí kế hoạch 

Việc lập kế hoạch đầu tư vốn NSNN năm 2021 (bao gồm cả các 

CTMTQG) phải thực hiện theo các nguyên tắc chung tại mục 1 nêu trên và các 

nguyên tắc sau: 

- Việc bố trí vốn NSNN năm 2021 phải đảm bảo nguyên tắc, tiêu chí quy 

định tại Luật Đầu tư công và Nghị quyết số 973/NQ-UBTVQH14 ngày 08/7/2020 
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của Ủy ban Thường vụ Quốc hội. Không bố trí kế hoạch vốn NSNN năm 2021 

cho các chương trình, dự án không thuộc nhiệm vụ chi của vốn NSNN. 

- Bố trí đủ vốn NSNN năm 2021 cho các dự án chuyển tiếp, hoàn thành 

trong năm 2021 để phát huy hiệu quả đầu tư; các dự án bố trí vốn quá thời gian 

quy định của giai đoạn 2016-2020 chuyển tiếp sang giai đoạn 2021-2025 phải 

tập trung bố trí vốn hoàn thành trong năm 2021, hạn chế tối đa việc kéo dài 

thời gian bố trí vốn cho các dự án này. 

- Ưu tiên bố trí vốn để thanh toán khối lượng hoàn thành của các dự án đã 

có trong kế hoạch đầu tư công trung hạn vốn NSNN giai đoạn 2016-2020 

chuyển tiếp sang giai đoạn 2021-2025. 

- Bố trí vốn đối ứng cho các dự án sử dụng vốn ODA và vốn vay ưu đãi 

của các nhà tài trợ nước ngoài theo tiến độ được phê duyệt. 

- Bố trí vốn cho các dự án chuyển tiếp hoàn thành sau năm 2021 theo tiến 

độ nhưng đảm bảo thời gian bố trí vốn của dự án theo đúng quy định tại khoản 2 

Điều 52 của Luật Đầu tư công số 39/2019/QH14 (dự án nhóm A không quá 6 

năm, nhóm B không quá 04 năm và nhóm C không quá 3 năm). 

- Sau khi bố trí đủ vốn cho các dự án nêu trên, mới bố trí vốn cho các dự 

án khởi công mới đã đảm bảo hồ sơ, thủ tục đầu tư theo quy định.  

3.2. Dự kiến danh mục dự án và bố trí kế hoạch đầu tư vốn nguồn NSNN 

năm 2021 cho từng dự án 

(1) Đối với các dự án sử dụng vốn đầu tư nguồn NSTW (bao gồm cả các 

CTMTQG): Dự kiến danh mục chương trình, dự án và mức vốn cho từng 

chương trình, dự án theo đúng các nguyên tắc nêu trên. 

(2) Đối với các dự án sử dụng vốn cân đối ngân sách địa phương (ngân 

sách tỉnh, huyện, xã): 

- Dự kiến phương án bố trí vốn đầu tư trong cân đối ngân sách địa phương 

năm 2021 phù hợp với các chỉ đạo của Chủ tịch UBND tỉnh về xây dựng kế 

hoạch đầu tư trung hạn giai đoạn 2021-2025 tại Chỉ thị số 15/CT-UBND ngày 

10/10/2019, Luật Đầu tư công. 

- Đối với nguồn thu xổ số kiến thiết: Phân bổ toàn bộ cho chi đầu tư phát 

triển, trong đó ưu tiên bố trí đầu tư lĩnh vực giáo dục, đào tạo và dạy nghề, y tế 

công lập và xây dựng nông thôn mới. Sau khi bố trí vốn đảm bảo hoàn thành các 

dự án đầu tư thuộc các lĩnh vực trên, được bố trí cho các công trình ứng phó với 

biến đổi khí hậu và các công trình quan trọng khác thuộc đối tượng đầu tư của 

ngân sách địa phương. 

- Đối với nguồn thu tiền sử dụng đất, tiền thuê mặt đất, mặt nước, thu sắp 

xếp lại, xử lý tài sản công (trong đó có thu từ xử lý nhà, đất): Căn cứ dự toán thu 

tiền sử dụng đất, lập phương án phân bổ theo quy định của pháp luật, trong đó 

ưu tiên bố trí vốn để triển khai thực hiện các dự án hạ tầng trọng điểm của tỉnh.  

- Đối với nguồn bội chi ngân sách địa phương cấp tỉnh: Phải đảm bảo 
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theo các quy định và điều kiện của Luật NSNN, Luật Quản lý nợ công và các 

văn bản hướng dẫn. Đồng thời, thực hiện đánh giá đầy đủ tác động của nợ ngân 

sách địa phương, nhu cầu huy động vốn cho đầu tư phát triển và khả năng trả nợ 

trong trung hạn của ngân sách địa phương trước khi đề xuất các khoản vay mới. 

Bội chi ngân sách địa phương cấp tỉnh chỉ được sử dụng để đầu tư các dự án 

thuộc kế hoạch đầu tư công được HĐND tỉnh quyết định.  

4. Xây dựng kế hoạch vốn ODA và vốn vay ưu đãi của các nhà tài trợ 

nước ngoài  

- Việc lập kế hoạch vốn ODA và vốn vay ưu đãi của các nhà tài trợ nước 

ngoài năm 2021 phải theo quy định của Luật Đầu tư công, Luật NSNN, Luật 

Quản lý nợ công và các Nghị định hướng dẫn thi hành, trong đó làm rõ nguồn 

vốn ODA, vốn vay ưu đãi của các nhà tài trợ nước ngoài được phân bổ theo tính 

chất sử dụng vốn (chi đầu tư phát triển, chi sự nghiệp) và vốn đối ứng của các 

chương trình, dự án. Đối với các chương trình, dự án hỗn hợp (bao gồm cả vốn 

cấp phát và vốn cho vay lại) phải làm rõ mức vốn cho từng phần. 

- Các chương trình, dự án được bố trí kế hoạch vốn ODA và vay ưu đãi của 

các nhà tài trợ năm 2021 theo thứ tự ưu tiên: (i) Dự án kết thúc Hiệp định trong 

năm 2021 không có khả năng gia hạn Hiệp định; (ii) Dự án chuyển tiếp, hoàn 

thành trong năm 2021; (iii) Dự án mới đã ký Hiệp định và có khả năng giải ngân 

trong năm 2021; chưa bố trí cho dự án mới phê duyệt chủ trương đầu tư.  

- Bố trí kế hoạch đầu tư vốn ODA và vốn vay ưu đãi của các nhà tài trợ nước 

ngoài cho các dự án bảo đảm theo tiến độ đã ký kết với nhà tài trợ, khả năng cân 

đối nguồn vốn đối ứng, tiến độ giải phóng mặt bằng, năng lực của chủ đầu tư 

chương trình, dự án, tiến độ thực hiện các dự án. Tuyệt đối không dự kiến kế 

hoạch vượt quá khả năng giải ngân vốn của các dự án.   

- Đối với các dự án Ô có cơ cấu hỗn hợp (bao gồm dự án thành phần ở 

trung ương do các bộ, cơ quan trung ương là cơ quan chủ quản quản lý, thực 

hiện và dự án thành phần ở địa phương do UBND tỉnh là cơ quan chủ quản quản 

lý, thực hiện), cơ quan chủ quản dự án thành phần/địa phương cân đối trong dự 

toán NSĐP năm 2021 phù hợp với khả năng giải ngân của dự án. 

5. Xây dựng kế hoạch vốn từ nguồn thu hợp pháp của các cơ quan 

nhà nước, đơn vị sự nghiệp dành để đầu tư 

- Dự kiến kế hoạch từng nguồn thu cụ thể của các cơ quan nhà nước, đơn 

vị sự nghiệp công lập dành để đầu tư theo quy định của pháp luật, căn cứ pháp 

lý để lại các khoản thu này. 

- Trên cơ sở dự kiến kế hoạch các khoản thu hợp pháp của các cơ quan nhà 

nước, đơn vị sự nghiệp công lập dành để đầu tư, các đơn vị dự kiến số vốn để lại 

cho đầu tư và dự kiến phương án phân bổ chi tiết theo quy định của Luật Đầu tư 

công và các quy định có liên quan đối với từng nguồn thu cụ thể. 
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- Dự kiến phương án phân bổ cụ thể đối với từng nguồn vốn theo các 

nguyên tắc quy định tại mục 1 nêu trên và phù hợp với khả năng thu năm 2021. 

6. Xây dựng kế hoạch vốn sự nghiệp dành cho đầu tư năm 2021 

Căn cứ quy định của Luật Đầu tư công, Luật NSNN và tình hình thực tế, 

đề nghị Sở Tài chính chủ trì, phối hợp với các đơn vị liên quan xây dựng kế 

hoạch vốn sự nghiệp dành cho đầu tư năm 2021 chi tiết đến từng danh mục dự 

án và sắp xếp theo ngành, lĩnh vực, gửi Sở Kế hoạch và Đầu tư để tổng hợp, báo 

cáo theo quy định.  

 III. TỔ CHỨC THỰC HIỆN 

 1. Trách nhiệm của các đơn vị liên quan 

 a) Sở Kế hoạch và Đầu tư chủ trì đánh giá tình hình thực hiện kế hoạch 

đầu tư công năm 2020 và tổng hợp, xây dựng kế hoạch đầu tư công năm 2021 

của tỉnh, trình UBND tỉnh xem xét, báo cáo HĐND tỉnh cho ý kiến trước khi gửi 

Bộ Kế hoạch và Đầu tư, Bộ Tài chính theo quy định.   

 b) Sở Tài chính chủ trì, phối hợp với các đơn vị liên quan tổng hợp, dự kiến 

tổng mức vốn từ nguồn thu tiền sử dụng đất (trong đó dự kiến tổng số vốn điều tiết 

về ngân sách tỉnh và ngân sách huyện, xã), vốn đầu tư từ nguồn thu xổ số kiến thiết 

năm 2021; đồng thời xây dựng kế hoạch vốn sự nghiệp có tính chất đầu tư năm 

2021 (chi tiết danh mục, mức vốn của từng dự án), gửi Sở Kế hoạch và Đầu tư để 

tổng hợp chung vào kế hoạch đầu tư công năm 2021 của cả tỉnh. 

 c) Các sở, ban, ngành, đơn vị cấp tỉnh, UBND các huyện, thị xã, thành phố 

và các chủ đầu tư:  

- Các sở, ban, ngành, đơn vị cấp tỉnh và các chủ đầu tư tổ chức đánh giá 

tình hình thực hiện kế hoạch đầu tư công năm 2020 và xây dựng kế hoạch năm 

2021 thuộc đơn vị quản lý, gửi Sở Kế hoạch và Đầu tư, Sở Tài chính để tổng hợp.  

- UBND các huyện, thị xã, thành phố hướng dẫn UBND cấp xã đánh giá 

tình hình thực hiện kế hoạch đầu tư công năm 2020 và xây dựng kế hoạch đầu tư 

công năm 2021 thuộc cấp mình quản lý. Đồng thời, xây dựng kế hoạch đầu tư 

công năm 2021 của huyện, thị xã, thành phố, báo cáo HĐND cùng cấp cho ý 

kiến để gửi Sở Kế hoạch và Đầu tư, Sở Tài chính tổng hợp theo quy định.  

2. Về tiến độ triển khai xây dựng kế hoạch2 

a) Trước ngày 10/8/2020, các sở, ban, ngành, đơn vị cấp tỉnh, UBND các 

huyện, thị xã, thành phố và các chủ đầu tư báo cáo tình hình thực hiện kế hoạch 

đầu tư công năm 2020, dự kiến kế hoạch đầu tư công năm 2021 theo các nội dung 

nêu trên và các Biểu mẫu kèm theo, gửi về Sở Kế hoạch và Đầu tư để tổng hợp, 

lập kế hoạch đầu tư công năm 2021 của cả tỉnh, báo cáo UBND tỉnh trình HĐND 

                                           
2 Thực hiện theo quy định tại Điều 56, Điều 63 Luật Đầu tư công số 39/2019/QH14 và hướng dẫn của Bộ Kế 

hoạch và Đầu tư tại Văn bản số 5006/BKHĐT-TH ngày 04/8/2020. 
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tỉnh xem xét, thông qua để báo cáo Bộ Kế hoạch và Đầu tư, Bộ Tài chính. 

b) Trước ngày 25/8/2020, căn cứ kết quả thảo luận và trên cơ sở thông 

báo dự kiến số vốn NSTW năm 2021 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư, Sở Kế hoạch 

và Đầu tư chủ trì, phối hợp với các đơn vị liên quan hoàn thiện dự kiến kế hoạch 

đầu tư công năm 2021 của tỉnh, báo cáo UBND tỉnh xem xét, báo cáo HĐND 

tỉnh cho ý kiến để báo cáo Bộ Kế hoạch và Đầu tư, Bộ Tài chính. 

d) Trước ngày 05/12/2020, căn cứ quyết định của Thủ tướng Chính phủ 

giao kế hoạch đầu tư công vốn NSNN theo tổng mức vốn cho tỉnh, Sở Kế hoạch 

và Đầu tư hoàn chỉnh kế hoạch đầu tư công năm 2021 của tỉnh, báo cáo UBND 

tỉnh, trình HĐND tỉnh xem xét, quyết định. 

e) Trước ngày 10/12/2020, HĐND tỉnh quyết định kế hoạch đầu tư năm 

2021 của tỉnh, bao gồm danh mục và mức vốn bố trí cho từng dự án.  

g) Trước ngày 20/12/2020, HĐND cấp huyện, cấp xã quyết định kế hoạch 

đầu tư công năm 2021 của cấp mình, bao gồm danh mục và mức vốn bố trí cho 

từng dự án. 

h) Trước ngày 31/12/2020, UBND các cấp giao kế hoạch đầu tư công 

năm 2021 cho các đơn vị để thực hiện.  

i) Căn cứ tiến độ thực hiện nêu trên, UBND các huyện, thị xã, thành phố tổ 

chức lập, thẩm định và phê duyệt kế hoạch đầu tư công năm 2021 do cấp mình 

quản lý theo quy định.  

Do yêu cầu thời gian rất gấp, đề nghị Quý cơ quan khẩn trương triển khai 

thực hiện các nội dung trên; đồng thời, phối hợp chặt chẽ với Sở Kế hoạch và 

Đầu tư, Sở Tài chính để kịp thời giải quyết những khó khăn, vướng mắc phát 

sinh (nếu có) trong quá trình thực hiện. Kế hoạch đầu tư công năm 2021 của các 

đơn vị gửi về Sở Kế hoạch và Đầu tư, Sở Tài chính trước ngày 10/8/2020 để 

tổng hợp theo quy định (Đồng thời gửi file word và excel theo địa chỉ hòm thư: 

thskhdt.gmail.com). Riêng đối với Sở Tài chính, đề nghị gửi kế hoạch về Sở Kế 

hoạch và Đầu tư trước ngày 12/8/2020.  

(Hệ thống biểu mẫu nêu trên được đăng tải trên website của Sở Kế hoạch và 

Đầu tư tại địa chỉ http: //skhdt.thanhhoa.gov.vn). 

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

Nơi nhận: 
- Như trên; 

- Chủ tịch UBND tỉnh (để b/c); 

- Lãnh đạo Sở (để chỉ đạo); 

- Các phòng thuộc Sở (để t/h);  

- Lưu: VT, TH.   
 

 KT. GIÁM ĐỐC 

PHÓ GIÁM ĐỐC 

 
Lê Minh Nghĩa 
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