
 

ỦY BAN NHÂN DÂN 

HUYỆN HỮU LŨNG 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

Số:         /UBND-TCKH Hữu Lũng, ngày    tháng 6  năm 2022 

V/v xây dựng hồ sơ đề nghị chấp 

thuận chủ trương đầu tư dự án 

Khu dân cư Hồ Sơn 3, huyện Hữu 

Lũng. 

 

Kính gửi:  

- Phòng Tài chính- Kế hoạch huyện; 

- Phòng Kinh tế và Hạ tầng huyện; 

- Phòng Tài nguyên và Môi trường huyện. 

 Ngày 28/5/2022, Ủy ban nhân dân huyện Hữu Lũng nhận được Đề xuất 

dự án đầu tư Khu dân cư Hồ Sơn 3, huyện Hữu Lũng của Nhà đầu tư. Nhằm 

đảm bảo xây dựng hồ sơ đề nghị chấp thuận chủ trương đầu tư dự án Khu dân 

cư Hồ Sơn 3, huyện Hữu Lũng có chất lượng, trình Sở Kế hoạch và Đầu tư thẩm 

định. Chủ tịch UBND huyện có ý kiến chỉ đạo:  

1. Giao Phòng Tài chính- Kế hoạch  

- Chịu trách nhiệm kiểm tra, rà soát các nội dung trong Đề xuất đầu tư dự 

án Khu dân cư Hồ Sơn 3, huyện Hữu Lũng theo mẫu A.I.2 kèm theo, cụ thể gồm 

các nội dung sau: 1.Tên dự án; 2. Mục tiêu hoạt động của dự án; 3. Địa điểm 

thực hiện dự án; 6. Thời hạn hoạt động của dự án; 7. Tiến độ thực hiện dự án; 8. 

Đánh giá tác động, hiệu quả kinh tế- xã hội của dự án; 12. Dự kiến hinh thức lựa 

chọn nhà đầu tư và điều kiện đối với nhà đầu tư; 15. Cơ chế, chính sách đặc biệt 

(nếu có) và 16. Hồ sơ kèm theo. 

- Chủ trì, phối hợp với các phòng Kinh tế và Hạ tầng, Tài nguyên và Môi 

trường tham mưu cho UBND huyện xây dựng Đề xuất dự án đầu tư Khu dân cư 

Hồ Sơn 3, huyện Hữu Lũng và Tờ trình xin chấp thuận chủ trương đầu tư Khu 

dân cư Hồ Sơn 3, huyện Hữu Lũng.  

2. Phòng Kinh tế và Hạ tầng, Tài nguyên và Môi trường: Có trách 

nhiệm phối hợp, kiểm tra các thông tin của dự án trong Đề xuất đầu tư dự án 

Khu dân cư Hồ Sơn 3, huyện Hữu Lũng theo lĩnh vực được phân công, cụ thể: 

- Phòng Kinh tế và Hạ tầng: Chịu trách nhiệm kiểm tra, rà soát các nội 

dung trong Đề xuất dự án đầu tư Khu dân cư Hồ Sơn 3 theo mẫu A.I.2 kèm theo 

, cụ thể gồm các nội dung sau: 4. Quy mô dự án; 5. Tổng vốn đầu tư dự kiến; 10. 

Giải trình về sự phù hợp của dự án với quy hoạch có liên quan; 13. Yêu cầu về 

công nghệ sử dụng trong dự án đầu tư; 14. Đối với các dự án đầu tư xây dựng. 

- Phòng Tài nguyên và Môi trường: Chịu trách nhiệm kiểm tra, rà soát các 

nội dung trong Đề xuất dự án đầu tư Khu dân cư Hồ Sơn 3 theo mẫu A.I.2 kèm 

theo, cụ thể gồm các nội dung sau: 9. Thông tin về đất đai; 11. Đánh giá sơ bộ 

tác động môi trường (nếu có) theo quy định pháp luật về bảo vệ môi trường. 



 

(Kèm theo Mẫu A.I.2. Đề xuất dự án đầu tư do UBND huyện lập, dự thảo Đề 

xuất dự án đầu tư Khu dân cư Hồ Sơn 3, huyện Hữu Lũng và các văn bản pháp 

lý liên quan) 

Yêu cầu các đơn vị khẩn trương thực hiện trong quá trình triển khai có 

khó khăn, vướng mắc kịp thời báo cáo Chủ tịch UBND huyện./. 

 

Nơi nhận: 
- Như trên; 

- CT, PCT UBND huyện; 

- Lưu: VT. 

CHỦ TỊCH 

 

 

 

 

 

Bùi Quốc Khánh 
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