
UBND TIN}1 B1NH DUtiNG CQNG HOA xA HQI CHU NGHIA VIET NAM 
S KE HOACH VA  oAu TIJ Dc 1p —  Tir do —  Hnh phñc 

So: 1  /SKHDT-TH BInh Duv'ng, ngày  65  tháng 01 nàm 2022 

V/v tang cuàng sir diing ho so trijc 
tuyên trong thârn djnh, trInh phê 
duyt báo cáo dê xuât chü truong 
dâu tu, báo cáo nghiên cüu khá thi 

dij an sü diing von dâu tu cong 

KInh gri: 
- Các S&, ban, ngành tinh; 
- Các Ban quãn 1 dr an thuc UBND tinh; 
- Uy ban nhân dan các huyn, thj xâ, thành pM; 
- Các don vj chü d.0 tu. 

Can cir Thông báo s 68-TB/VPTU ngày 29/10/202 1 cüa Van phông Tinh 
üy v kin kt 1un và chi do cüa dng chI Nguyn Van Lçii, BI thu Tinh üy ti 
bui kiêm tra vic thirc hin djch vi.j hành chInh cong trrc tuyên; 

Can cü Cong van s 5912/UBND-NC ngày 18/11/2021 cüa UBND tinh v 
vic tang cuông pMi hçp thic hin các giãi pháp nâng cao hiu qua câi each thu 
tuc hành chInh; 

Si K hoch và Du tu thông báo dn các Co quan, don vj v vic tip nhn, 
gui 1.y kin thm djnh, trInh phê duyt M so báo cáo d xuât chü truong dâu tu, 
báo cáo nghiên cüu khâ thi dir an sü diing vn d.0 tu cong thuc thm quyn giái 
quyêt cüa Sâ t1r ngày 05/01/2022 nhu sau: 

1. Các co quan, don vj l.p báo cáo thrc hin s hóa M so gi.y và np trirc 
tuyên den S& Kê hoch và Dâu tu qua phân mém quân 1 van ban cüa tinh. 

2. Sà K hotch và Du ti.r chuyn M so tr1rc tuyên dn các co quan, don vi 
lien quan d 1y kin thm djnh; hithng dn co quan, don vj l.p  báo cáo hoàn 
thin M so theo kin th.m dinh. 

3. Các co quan, don vj np tnrc tuyn, dng thyi np 03 b M so ban gity 
dã hoàn thién theo kin thâm dinh dn Si K hoach và Du tu d trInh cp có 
thm quyn phê duyt và chuyn các Co quan lixu tril theo quy djnh. 

Si K hoch và Du tu thông báo CáC co quan, don vi bitt, ph6i hqp thirc 
hiênh,— 
Noinhmn: tj\4 DOC 
- Nhir trên; 
- UBND tinh (b/c); 
- Ban Giám dc; 
- KTh, KG-VX, TTra (p/h); 
- Li.ru: VT,TH (D) 
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