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Độc lập – Tự do – Hạnh phúc 

 
Số:           /UBND-TCKH 

 

V/v tham gia ý kiến vào dự 

thảo Thông tư quy định chi tiết 

về đăng tải thông tin và lựa 

chọn nhà đầu tư qua mạng 

 

Đình Lập, ngày       tháng 4 năm 2022 

 

Kính gửi: Sở Kế hoạch và Đầu tư 
 

Thực hiện Công văn số 549/SKHĐT-QLĐTC ngày 31/3/2022 của Sở Kế 

hoạch và Đầu tư tỉnh Lạng Sơn về việc đề nghị góp ý kiến dự thảo Thông tư quy 

định chi tiết về đăng tải thông tin và lựa chọn nhà đầu tư qua mạng.  

Sau khi nghiên cứu dự thảo Thông tư quy định chi tiết về đăng tải thông 

tin và lựa chọn nhà đầu tư qua mạng do Bộ Kế hoạch và Đầu tư soạn thảo, 

UBND huyện Đình Lập cơ bản nhất trí với nội dung của dự thảo và có ý kiến 

góp ý như sau: 

1. Tại Đề mục Chương II của dự thảo Thông tư, góp ý chỉnh sửa nội 

dung: “Cung cấp, đăng tải thông tin về đầu tư theo phương thức PPP, (…) đấu 

thầu” thành nội dung: “Cung cấp, đăng tải thông tin về đầu tư theo phương thức 

PPP, trách nhiệm của các bên trong đăng tải thông tin và lựa chọn nhà đầu tư 

qua mạng” để phù hợp với nội dung tại các điều,  khoản thuộc Chương II của dự 

thảo. 

2. Tại điểm b khoản 1 Điều 8 của dự thảo Thông tư, góp ý chỉnh sửa nội 

dung: “b) Khi thực hiện đăng tải thông tin quy định tại điểm a và điểm b khoản 

này, quyết định quyết định chủ trương đầu tư, quyết định phê duyệt dự án phải 

được đăng tải kèm theo…” sửa thành nội dung:“b) Khi thực hiện đăng tải thông 

tin quy định tại điểm a khoản này, quyết định chủ trương đầu tư, quyết định phê 

duyệt dự án phải được đăng tải kèm theo…”. 

3. Điều 7 thông tư gồm thứ tự các mục 1,2,2,3,4,5,6 đề nghị sửa thành 

1,2,3,4,5,6,7. 

 UBND huyện Đình Lập kính gửi Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Lạng Sơn 

xem xét, tổng hợp./.  
 

 Nơi nhận: 
- Như trên; 

- CT, các PCT UBND huyện; 

- Phòng Tài chính - Kế hoạch; 

- Lưu VT. 

KT. CHỦ TỊCH 

PHÓ CHỦ TỊCH 

 

  

 

 

 

Hoàng Thanh Đạm 
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