
UỶ BAN NHÂN DÂN 

TỈNH LÀO CAI 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
  

Số:            /UBND-TH Lào Cai, ngày       tháng 5 năm 2021 
  

V/v đẩy nhanh tiến độ và nâng cao 

chất lượng xây dựng Kế hoạch đầu 

tư công trung hạn giai đoạn 2021-

2025 

 
Kính gửi:  

- Các sở, ban, ngành thuộc UBND tỉnh; 

- Công an tỉnh, BCH Quân sự tỉnh, BCH 

Bộ đội Biên phòng tỉnh; 

- UBND các huyện, thị xã, thành phố. 

  

Thủ tướng Chính phủ có Chỉ thị số 13/CT-TTg ngày 23/5/2021 về đẩy 

nhanh tiến độ và nâng cao chất lượng xây dựng Kế hoạch đầu tư công trung 

hạn giai đoạn 2021-2025; về việc này, Chủ tịch UBND tỉnh có ý kiến như sau: 

Giao Sở Kế hoạch và Đầu tư chủ trì, phối hợp với Sở Tài chính và các 

đơn vị liên quan nghiên cứu nội dung Chỉ thị nêu trên của Thủ tướng Chính phủ 

(Có sao gửi kèm) để triển khai thực hiện tại địa phương; đồng thời tham mưu 

văn bản của UBND tỉnh gửi các bộ, ngành trung ương theo đúng nội dung và 

thời gian quy định. 

Căn cứ nội dung văn bản, các đơn vị triển khai thực hiện./. 

 
Nơi nhận:  
- Như trên; 

- TT. UBND tỉnh; 

- Lãnh đạo Văn phòng; 

- BBT Cổng TTĐT tỉnh; 

- Lưu VT, QLĐT1, TH3,4,2. 

 

 

TL. CHỦ TỊCH 

CHÁNH VĂN PHÒNG 

 

 

(Đã ký) 

 

 

 

Phan Quốc Nghĩa 
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