
UBND HUYỆN CHƯ PĂH 

PHÒNG TÀI CHÍNH – KH 
 

Số:        /TCKH-KH 

V/v tham gia ý kiến và đề xuất dự 

án kêu gọi đầu tư 

 CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 

Chư Păh, ngày       tháng 02 năm 2021 
 

Kính gửi:      

     - Các phòng, ban, đơn vị; 

     - UBND các xã, thị trấn. 

Ngày 04/01/2021, Phòng Tài chính - Kế hoạch đã có văn bản số 02/TCKH-

KH về việc đề xuất danh mục dự án kêu gọi đầu tư, đề nghị các phòng, ban đơn 

vị, các xã, thị trấn và các doanh nghiệp và các tổ chức kinh tế trên địa bàn huyện 

đề xuất các dự án kêu gọi đầu tư theo ngành, lĩnh vực, địa bàn quản lý, phụ trách 

để tổng hợp, bổ sung vào danh mục dự án kêu gọi đầu tư 2021-2025. Đến hết 

ngày 29/01/2021, Phòng Tài chính – Kế hoạch đã nhận được văn bản đề xuất dự 

án của phòng Văn hóa – Thông tin và Phòng Kinh tế và Hạ tầng; trên cơ sở đó, 

phòng Tài chính – Kế hoạch đã rà soát, tổng hợp, tham mưu UBND huyện danh 

mục dự án kêu gọi đầu tư trên địa bàn huyện. 

Thực hiện Công văn số 409/UBND-TH ngày 03/02/2020 của UBND huyện 

về việc rà soát, đề xuất danh mục dự án kêu gọi đầu tư, để các dự án kêu gọi đầu 

tư trên địa bàn huyện đảm bảo phù hợp quy hoạch phát triển kinh tế - xã hội; 

Phòng Tài chính – Kế hoạch đề nghị các phòng, ban, đơn vị và UBND các xã, 

thị trấn tiếp tục đề xuất các dự án mới, đồng thời tham gia ý kiến đối với 37 dự 

án đã được phòng Tài chính – Kế hoạch tổng hợp. 

(Có danh sách chi tiết kèm theo) 

Văn bản tham gia và đề xuất dự án của các đơn vị gửi về phòng Tài chính – 

Kế hoạch trước ngày 06/02/2021. Quá thời gian trên, phòng, ban, đơn vị và 

UBND các xã, thị trấn nào không có ý kiến tham gia, đề xuất theo đúng quy 

định thì chịu trách nhiệm trước UBND huyện. 

Đề nghị các phòng, ban, đơn vị và UBND các xã, thị trấn quan tâm, phối 

hợp triển khai thực hiện./. 

Nơi nhận:                                             
- Như Kính gửi;  

- Lưu                                                                    

TRƯỞNG PHÒNG 

 

 

 

 

 

Nguyễn Quốc Hùng 
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