UỶ BAN NHÂN DÂN
THÀNH PHỐ THANH HOÁ
Số: 647 /UBND-TCKH
V/v triển khai Luật Đầu tư ngày
17/6/2020.

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
TP.Thanh Hoá, ngày 08 tháng 02 năm 2021

Kính gửi:
- Các phòng, ban, đơn vị thuộc thành phố;
- UBND các phường, xã trên địa bàn thành phố.
Thực hiện ý kiến chỉ đạo của UBND tỉnh tại Công văn số : 1367/UBNDTHKH ngày 28/01/2021 về việc triển khai Luật Đầu tư ngày 17/6/2020, Chủ tịch
UBND thành phố có ý kiến chỉ đạo như sau :
1. Giao các phòng, ban, đơn vị thuộc thành phố, UBND các phường, xã trên
địa bàn thành phố nghiên cứu phổ biến Công văn số 8909/BKHĐT-PC ngày
31/12/2020, Công văn số 234/BKHĐT-PC ngày 20/12/2020 của Bộ kế hoạch và
Đầu tư (có bản sao các văn bản kèm theo) đến đơnvị mình quản lý để triển khai
thực hiện và hướng dẫn cho các tổ chức, cá nhân thực hiện thủ tục đầu tư theo
hướng dẫn của Bộ Kế hoạch và Đầu tư.
2. Việc tiếp nhận, xử lý hồ sơ, thủ tục thực hiện theo quy định tại Mục 2,
Chương IV Luật đầu tư năm 2020 và các Công văn số 8909/BKHĐT- PC ngày
31/12/2020, Công văn số 324/BKHĐT-PC ngày 20/01/2021 của Bộ Kế hoạch và
Đầu tư.
3. Không thực hiện các nội dung quy định tại Quyết định số 22/2018/QĐUBND ngày 10/7/2018 của UBND tỉnh không phù hợp với quy định tại Luật đầu
tư năm 2020 (bao gồm việc phân cấp cho UBND huyện quyết định chủ trương đầu
tư dự án tại Khoản 4 Điều 5 Quyết định số 22/2018/QĐ-UBND ngày 10/7/2018
của UBND tỉnh).
4. Trong quá trình triển khai thực hiện, nếu phát sinh vướng mắc, đề nghị
các đơn vị liên quan phản ánh kịp thời về UBND thành phố để tổng hợp, báo cáo
Sở Kế hoạch và Đầu tư hướng dẫn, xử lý theo quy định./.
CHỦ TỊCH
Nơi nhận:

- Như trên;
- Chủ tịch, các PCT UBND TP (b/c);
- Lưu: VT,TCKH.đ

Trịnh Huy Triều

