
 

ỦY BAN NHÂN DÂN 

TỈNH KON TUM 
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

Số:         /TB-UBND          Kon Tum, ngày      tháng     năm 

  

THÔNG BÁO 

Kết luận của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc đầu tư Dự án Nâng cấp, bổ 

sung các trang thiết bị quan trắc môi trường 
 

 

Xét đề nghị của Sở Tài nguyên và Môi trường tại Tờ trình số 108/TTr-

STNMT ngày 06 tháng 3 năm 2020 về việc đề nghị thẩm định Báo cáo đề xuất 

chủ trương đầu tư nguồn vốn và khả năng cân đối vốn Dự án Nâng cấp, bổ sung 

các trang thiết bị quan trắc môi trường; ý kiến của Sở Kế hoạch và Đầu tư tại 

Văn bản số 592/SKHĐT-TH ngày 29 tháng 3 năm 2020, Ủy ban nhân dân tỉnh 

có ý kiến như sau:  

Giao Sở Kế hoạch và Đầu tư chủ trì, phối hợp với các đơn vị liên quan 

tiếp tục thẩm định chủ trương đầu tư, thẩm định nguồn vốn và khả năng cân đối 

vốn cho Dự án Nâng cấp, bổ sung các trang thiết bị quan trắc môi trường, trên 

cơ sở đó tham mưu Ủy ban nhân dân tỉnh trình Hội đồng nhân dân tỉnh xem xét, 

quyết định chủ trương đầu tư dự án; trong đó đối với nguồn vốn đối ứng từ ngân 

sách địa phương sẽ trình cấp có thẩm quyền bố trí trong giai đoạn 2021-2025.  

Sau khi được Hội đồng nhân dân tỉnh quyết định chủ trương đầu tư, Sở 

Tài nguyên và Môi trường khẩn trương lập Báo cáo nghiên cứu khả thi dự án, 

trình thẩm định, phê duyệt và tham mưu Ủy ban nhân dân tỉnh đăng ký với 

Trung ương theo quy định. 

Thông báo để các đơn vị biết, thực hiện./. 

 

Nơi nhận: 
- Như trên; 

- Chủ tịch, các PCT UBND tỉnh; 

- Sở Kế hoạch và Đầu tư; 
- Sở Tài nguyên và Môi trường; 

- VP UBND tỉnh: CVP, PVP (NNTN); 

- Lưu: VT, KTTH4, NNTN1. 
 

TL. CHỦ TỊCH 

CHÁNH VĂN PHÒNG 

 

 
 

 

 

Đặng Quang Hà 


		2020-04-07T13:52:43+0700


		2020-04-07T20:42:07+0700


		2020-04-07T20:42:07+0700


		2020-04-07T20:42:08+0700


		2020-04-07T20:42:09+0700


		2020-04-07T20:42:10+0700


		2020-04-07T20:42:44+0700




