
UỶ BAN NHÂN DÂN 

HUYỆN MỸ LỘC 

 
Số:         /UBND-TCKH 

V/v cung cấp thông tin, hồ sơ tài liệu. 

  

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 
          Mỹ Lộc, ngày       tháng 3 năm 2023 

Kính gửi:  

 - Các phòng ban thuộc UBND huyện; 

 - UBND các xã, thị trấn; 

 - Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng; 

- Các Ban quản lý dự án kiệm nhiệm. 
 

 

 

Thực hiện Văn bản số 741/SKHĐT- ĐTTĐ ngày 30/3/2023 của Sở Kế 

hoạch & Đầu tư tỉnh Nam Định về việc cung cấp thông tin, hồ sơ tài liệu. 

Để có cơ sở báo cáo Sở Kế hoạch & Đầu tư tỉnh Nam Định theo đúng thời 

gian quy định, UBND huyện yêu cầu các đơn vị theo chức năng nhiệm vụ báo 

cáo một số nội dung sau: 

1. Các đơn vị báo cáo thông tin các gói thầu do đơn vị làm Chủ đầu tư 

(riêng Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng huyện báo cáo thêm các dự án UBND 

huyện làm chủ đầu tư, Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng làm đại diện chủ đầu tư) 

theo Phụ lục (kèm theo văn bản này) có liên quan tới các Công ty sau: 

1.1. Công ty cổ phần tư vấn Anh Duy. MST: 0601232679; địa chỉ: Xóm 1, 

xã Xuân Thành, huyện Xuân Trường, tỉnh Nam Định, thời gian từ tháng 

5/2022 đến nay. 

1.2. Công ty cổ phần tư vấn đầu tư xây dựng BCT. MST: 0601231065; địa 

chỉ: Xóm Đình, thôn Hoàng Thiều, xã Yên Minh, huyện Ý Yên, tỉnh Nam Định, 

thời gian từ tháng 3/2022 đến nay. 

1.3. Công ty cổ phần tư vấn và đầu tư xây dựng T.V.B. MST: 0600969371; 

địa chỉ: Số 54, đường Mỹ Tho, phường Lộc Hạ, thành phố Nam Định, tỉnh Nam 

Định từ tháng 01/2022 đến nay. 

2. Báo cáo bằng văn bản và kèm theo tài liệu liên quan (các Quyết định: 

Phê duyệt chủ trương đầu tư, phê duyệt dự án, phê duyệt thiết kế bản vẽ thi 

công - dự toán, phê duyệt Báo cáo kinh tế kỹ thuật, phê duyệt kế hoạch lựa chọn 

nhà thầu, phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu, phê duyệt quyết toán; hợp đồng thi 

công) của các đơn vị gửi về UBND huyện (qua phòng Tài chính - Kế hoạch) 

chậm nhất ngày 3/4/2023 để tổng hợp theo đúng quy định./. 
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Yêu cầu các đơn vị thực hiện đảm bảo nội dung, thời gian theo quy định./. 

Nơi nhận: 

- Như trên; 
- LĐ UBND huyện; 
- Lưu: VT. 
 

TM. UỶ BAN NHÂN DÂN 

CHỦ TỊCH 

 

 

 

 

 

Phạm Văn Long 
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