
 

Kính gửi:   

- Các sở, ban, ngành trong tỉnh; 

- UBND các huyện, thành phố; 

- Các ban quản lý dự án chuyên ngành, khu vực; 

- Các công ty TNHH MTV thủy lợi. 

 

Ủy ban nhân dân tỉnh nhận được Văn bản số 1003/BXD-KTXD ngày 
10/03/2020 về việc đôn đốc các tỉnh, thành phố thực hiện quy định của các Thông 
tư hướng dẫn Nghị định số 68/2019/NĐ-CP (sao kèm). Chủ tịch UBND tỉnh chỉ 
đạo như sau: 

1. Các sở, ban, ngành, UBND các huyện thành phố, các chủ đầu tư dự án 
tập trung thực hiện việc xử lý chuyển tiếp đối với các dự án, công trình xây dựng 
sử dụng vốn ngân sách nhà nước thuộc thẩm quyền quản lý theo đúng quy định, 
không để ảnh hưởng đến tiến độ thực hiện và kế hoạch giải ngân vốn đầu tư công 
đã bố trí cho các dự án đầu tư xây dựng, công trình xây dựng trong năm 2020. 

2. Ngoài các văn bản đã tham mưu cho UBND tỉnh chỉ đạo hoặc hướng dẫn 
các đơn vị thực hiện Nghị định số 68/2019/NĐ-CP và các Thông tư của Bộ Xây 
dựng, Sở Xây dựng tiếp tục nghiên cứu, hướng dẫn các đơn vị thực hiện 
68/2019/NĐ-CP và các Thông tư của Bộ Xây dựng; đồng thời rà soát đề xuất với 
UBND tỉnh tiếp tục chỉ đạo thực hiện Nghị định số 68/2019/NĐ-CP và các nội 
dung khác theo yêu cầu của Bộ Xây dựng tại Văn bản trên (nếu cần thiết)./. 

 
                 
Nơi nhận: 

TL. CHỦ TỊCH 

- Chủ tịch và các PCT UBND tỉnh; 

- Như trên; 

- CPVP; 

- CVNCTH; 

- Lưu VT, CN3.   

(k….) 

 CHÁNH VĂN PHÒNG 

 

 

 

 

 

Bùi Hồng Đô 
 

 

ỦY BAN NHÂN DÂN 

TỈNH VĨNH PHÚC 

Số:           /UBND-CN3 
      V/v   đôn đốc các đơn vị thực 

hiện quy định của các Thông tư 

hướng dẫn Nghị định số 

68/2019/NĐ-CP 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

  Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

             Vĩnh Phúc,  ngày         tháng      năm 2020 
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