
ỦY BAN NHÂN DÂN            CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

THỊ XÃ NGHI SƠN                          Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
 

Số             /TTr-UBND                 Nghi Sơn, ngày        tháng 12 năm 2020   
 

            

TỜ TRÌNH 

Về việc đề nghị giao cho UBND thị xã quyết định chủ trương đầu 

 tư các dự án đầu tư công trên địa bàn thị xã Nghi Sơn. 

 

Kính gửi: Hội đồng nhân dân thị xã Nghi Sơn. 
 

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19/6/2015; 

Căn cứ Luật Đầu tư công số 39/2019/QH14 ngày 13/6/2019; Luật Xây dựng 

số 50/2014/QH13 ngày 18/6/2014; 

Căn cứ Nghị định số 40/2020/NĐ-CP ngày 06/4/2020 của Chính phủ quy 

định chi tiết thi hành một số điều của Luật Đầu tư công; 

UBND thị xã trình HĐND thị xã giao cho UBND thị xã quyết định chủ 

trương đầu tư các dự án đầu tư công trên địa bàn thị xã Nghi Sơn, cụ thể như sau: 

1. Giao UBND thị xã quyết định chủ trương đầu tư đối với các dự án hạ tầng 

kỹ thuật khu dân cư đầu tư xây dựng mới năm 2021 và các dự án thuộc chương 

trình mục tiêu của tỉnh bổ sung, phù hợp với mục tiêu, định hướng phát triển kinh 

tế xã hội của thị xã, theo Khoản 7 Điều 17 Luật Đầu tư công số 39/2019/QH14.   

2. Thời gian thực hiện: Đến hết năm 2021. 

UBND thị xã trình HĐND thị xã khóa XIX kỳ họp thứ 17 quyết định giao cho 

UBND thị xã tổ chức thực hiện./. 
 

Nơi nhận:                                                                 TM. ỦY BAN NHÂN DÂN   
- Như kính gửi (báo cáo);              CHỦ TỊCH 
- TTHU, HĐND thị xã (báo cáo); 

- Ban KTXH-HĐND thị xã (báo cáo); 

- Chủ tịch, các PCT-UBND thị xã;                                                                 

- Các Đại biểu HĐND thị xã; 

- Các Ủy viên UBND thị xã; 

- Lưu VT.                   Nguyễn Tiến Dũng  
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