UBND TỈNH ĐỒNG THÁP
SỞ KẾ HOẠCH VÀ ĐẦU TƯ

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số: 1257/SKHĐT-NV

Đồng Tháp, ngày 17 tháng 5 năm 2022

V/v mời họp xem xét chủ trương
đầu tư dự án xây dựng Ô chứa
rác mới tại bãi chôn lấp rác xã
Tân Phú Đông (lần 3)

Kính gửi:
- Văn phòng Ủy ban nhân dân Tin̉ h;
- Các Sở: Tài chính; Xây dựng; Tài nguyên và
Môi trường; Khoa học và Công nghệ;
- UBND thành phố Sa Đéc.
Căn cứ Tờ trình số 29/TTr-UBND-XDCB ngày 05/4/2022 của UBND
thành phố Sa Đéc về việc đề xuất chủ trương đầu tư dự án xây dựng Ô chứa rác
mới tại bãi chôn lấp rác xã Tân Phú Đông;
Căn cứ Công văn số 1251/STC-TCĐT ngày 05/5/2022 của Sở Tài chính
về việc hỗ trợ kinh phí đầu tư xây dựng dự án Ô chứa rác mới tại Khu xử lý bãi
rác xã Tân Phú Đông, thành phố Sa Đéc;
Căn cứ ý kiến của liên ngành tại cuộc họp ngày 12/4/2022, UBND thành
phố đã hoàn chỉnh hồ sơ Báo cáo đề xuất chủ trương đầu tư dự án gửi Sở Kế
hoạch và Đầu tư;
Căn cứ ý kiến chỉ đạo của Phó chủ tịch UBND Tỉnh Huỳnh Minh Tuấn tại
buổi làm việc với UBND thành phố Sa Đéc về triển khai thực hiện nhiệm vụ
trọng tâm năm 2022 (theo Kế hoạch số 96/KH-UBND ngày 21/3/2022); trong
đó, yêu cầu UBND thành phố Sa Đéc khẩn trương hoàn thiện thủ tục đầu tư và
đầu tư dự án xây dựng Ô chứa rác mới tại bãi chôn lấp rác xã Tân Phú Đông
trong năm năm 2022.
Để có cơ sở tham mưu UBND Tỉnh, Sở Kế hoạch và Đầu tư kính mời đại
diện lãnh đạo các đơn vị đến phòng họp Sở để thảo luận nội dung trên như sau:
1. Thời gian: vào lúc 8 giờ, ngày 20 tháng 5 năm 2022.
2. Đề nghị UBND thành phố Sa Đéc chuẩn bị nội dung và tài liệu cho các
ngành dự họp như sau:
2.1. Thuyết minh và trình chiếu cụ thể các nội dung dự án đã được các
ngành góp ý tại các văn bản: Công văn số 417/SKHCN-QLCN ngày 15/3/2022;
Công văn số 895/STNMT-VP ngày 17/3/2022 của Sở Tài nguyên và Môi
trường; Công văn số 596/SXD-KTQH.HTKT ngày 17/3/2022 của Sở Xây dựng;
Công văn số 759/STC-TCĐT ngày 18/3/2022; Công văn số 719/SKHĐT-NV
ngày 24/3/2022.
2.2. Các tài liệu khác (nếu có).

3. Đề nghị các đơn vị dự họp xem xét, góp ý kiến thẩm định Báo cáo đề
xuất chủ trương đầu tư dự án (cụ thể chi tiết nội dung cần chỉnh sửa và thống
nhất nội dung trình UBND Tỉnh xem xét, phê duyệt), để đơn vị sớm hoàn thiện
thủ tục trình phê duyệt chủ trương đầu tư dự án.
Rất mong các đơn vị tham dự đầy đủ để cuộc họp đạt kết quả tốt./.
Nơi nhận:
- Như trên;
- BLĐ Sở;
- Phòng HTĐT (cùng dự họp);
- Lưu: VT, NV
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