
 ỦY BAN NHÂN DÂN  

THÀNH PHỐ LAI CHÂU 

 

Số:           /UBND-TCKH 

V/v Báo cáo giám sát, đánh giá 

tổng thể đầu tư  năm 2021 và cập 

nhập thông tin dự án, số liệu giám 

sát, đánh giá đầu tư lên Hệ thống 

cổng thông tin quốc gia 

   CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc 

 

Thành phố Lai Châu, ngày     tháng 01 năm 2022 

 

Kính gửi:  

 - Kho bạc Nhà nước tỉnh; 

- Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố 

Lai Châu; 

- Các đơn vị: Tài chính - Kế hoạch; Kinh tế;  

Ban Quản lý dự án thành phố; Trung tâm Phát triển 

quỹ đất;  

- UBND xã Sùng Phài. 
 

Căn cứ Công văn số 47/SKHĐT-ĐTTĐ&GSĐT ngày 12/01/2022 của Sở 

Kế hoạch và đầu tư tỉnh Lai Châu V/v báo cáo giám sát, đánh giá tổng thể đầu tư  

năm 2021 và cập nhập thông tin dự án, số liệu giám sát, đánh giá đầu tư lên Hệ 

thống cổng thông tin quốc gia.  

Sau khi xem xét, Chủ tịch UBND thành phố có ý kiến chỉ đạo như sau:  

1. Các đơn vị: Kinh tế, Ban Quản lý dự án, Trung tâm Phát triển quỹ 

đất, UBND xã Sùng Phài 

- Thực hiện công tác giám sát, đánh giá đầu tư đăng tải thông tin các dự 

án, cập nhật số liệu giám sát, đánh giá đầu tư trên Hệ thống công nghệ thông tin 

theo quy định về chế độ báo cáo trực tuyến và quản lý vận hành Hệ thống thông 

tin về giám sát, đánh giá đầu tư chương trình, dự án đầu tư sử dụng vốn Nhà 

nước theo Thông tư số 13/2016/TT-BKHĐT ngày 29/9/2016 của Bộ Kế hoạch 

và Đầu tư. 

- Lập báo cáo giám sát đánh giá tổng thể đầu tư năm 2021 theo Thông tư số 

22/2015/TT-BKHĐT ngày 18/12/2015 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư. (Trong đó 

lưu ý báo cáo đầy đủ các các số liệu và các phu biểu theo đúng mẫu hướng dẫn). 

2. Đề nghị Ủy ban Mặt trận Tổ quốc thành phố: Báo cáo theo nội dung 

hướng dẫn tại Mục IX - Mẫu số 01 và tổng hợp báo cáo giám sát đầu tư cộng 

đồng tại phụ biểu số 06 - Thông tư số 22/2015/TT-BKHĐT ngày 18/12/2015 

của Bộ Kế hoạch và Đầu tư. 
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3. Đề nghị Kho bạc Nhà nước tỉnh: Báo cáo tình hình giải ngân vốn đầu 

tư công tại Mẫu số 15 - Thông tư số 22/2015/TT-BKHĐT ngày 18/12/2015 của 

Bộ Kế hoạch và Đầu tư. 

Báo cáo của các cơ quan, đơn vị gửi về UBND thành phố (qua Phòng Tài 

chính - Kế hoạch) trước ngày 22/01/2022, đồng thời gửi bản mềm vào hộp thư 

điện tử: ptckh.tplc@laichau.gov.vn. 

4. Giao phòng Tài chính - Kế hoạch: Đôn đốc, tổng hợp và tham mưu cho 

UBND thành phố báo cáo gửi Sở Kế hoạch và Đầu tư trước ngày 26/01/2022. 

Căn cứ nội dung Công văn, yêu cầu Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị có 

liên quan, Chủ tịch UBND xã Sùng Phài nghiêm túc triển khai thực hiện./.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nơi nhận:                                                              
- Như trên; 

- Chủ tịch, các PCT UBND thành phố; 

- Trang thông tin điện tử thành phố; 

- Lưu: VT. 

 

TM. UỶ BAN NHÂN DÂN 

KT. CHỦ TỊCH 

PHÓ CHỦ TỊCH 

 

 

 

 

 

Đỗ Văn Xiêng 
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