
UBND TỈNH HÀ NAM 

SỞ KẾ HOẠCH VÀ ĐẦU TƯ 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

Số:              /SKHĐT-HTĐT  Hà Nam, ngày       tháng 12 năm 2021                    
V/v đăng ký tham gia khóa tập huấn 

về Luật Đầu tư 2020 và các văn bản 

hướng dẫn có liên quan 

 

 
Kính gửi:  

- Các Sở, Ban, ngành; 

- Văn phòng UBND tỉnh; 

- UBND các huyện, thị xã, thành phố; 

- Hiệp hội doanh nghiệp tỉnh Hà Nam. 

 
Thực hiện Kế hoạch tổ chức các khóa tập huấn, bồi dưỡng nâng cao kiến 

thức chuyên ngành Kế hoạch và Đầu tư cho cán bộ, công chức, viên chức trên địa 

bàn tỉnh năm 2021; Sở Kế hoạch và Đầu tư tổ chức “Khóa tập huấn về Luật Đầu 

tư 2020 và các văn bản hướng dẫn có liên quan” với các nội dung cụ thể như sau: 
 

1. Nội dung của khóa tập huấn: 

- Phổ biến các quy định của Luật Đầu tư số 61/2020/QH14 ngày 17/6/2020, 

các Nghị định của Chính phủ: Số 31/2021/NĐ-CP ngày 26/3/2021 quy định chi 

tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Đầu tư, số 25/2020/NĐ-CP ngày 

28/02/2020 quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Đấu thầu về lựa chọn 

nhà đầu tư và các văn bản hướng dẫn khác có liên quan. 

- Hỏi đáp, trao đổi, ghi nhận các khó khăn, vướng mắc trong quá trình thi 

hành Luật Đầu tư năm 2020, các Nghị định, Thông tư, văn bản hướng dẫn có liên 

quan đến đầu tư (nguồn vốn ngoài ngân sách), đấu thầu (dự án có sử dụng đất). 

2. Thời gian và hình thức tập huấn: 

- Hình thức tập huấn: Đào tạo tập trung theo lớp. 

- Thời gian: 03 ngày, từ 11/12/2021 đến 13/12/2021 (Sáng từ 08h00’-

11h00’; Chiều từ 14h00’-17h00’). 

- Địa điểm: Hội trường lớn, trường Chính trị tỉnh Hà Nam – Số 06 đường 

Lý Thái Tổ, phường Lê Hồng Phong, thành phố Phủ Lý, tỉnh Hà Nam. 

3. Giảng viên: Chuyên gia Bộ Kế hoạch và Đầu tư. 

4. Thành phần tham dự: 

- Các đồng chí Lãnh đạo cơ quan; các đồng chí cán bộ trưởng, phó 

phòng, chuyên viên, nhân viên các phòng, ban, trung tâm thuộc các Sở, ban, 

ngành của tỉnh. 
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- Các đồng chí Lãnh đạo UBND; các đồng chí cán bộ trưởng, phó 

phòng, chuyên viên, nhân viên các phòng, ban, trung tâm của các huyện, thị 

xã, thành phố. 

- Các đồng chí lãnh đạo Hiệp hội doanh nghiệp tỉnh. 

5. Kinh phí: 

Tài liệu và chi phí tổ chức lớp tập huấn do Sở Kế hoạch và Đầu tư chi trả. 

6. Đề nghị: 

Để khóa tập huấn đạt kết quả, Sở Kế hoạch và Đầu tư đề nghị Quý cơ 

quan, đơn vị: 

- Quan tâm, sắp xếp thời gian, cử cán bộ tham gia tập huấn. 

- Chuẩn bị trước các nội dung hỏi đáp khó khăn, vướng mắc (nếu có) liên 

quan đến quá trình thực hiện Luật Đầu tư 2020 và các văn bản hướng dẫn khác 

có liên quan gửi về Sở Kế hoạch và Đầu tư kèm theo danh sách đăng ký. 

- Gửi danh sách đăng ký tham gia về Sở Kế hoạch và Đầu tư trước 

ngày 07/12/2021 (theo mẫu đăng ký gửi kèm), qua phòng Hợp tác đầu tư 

(Đ/c: Bùi Minh Thu - Số điện thoại: 0975.713.890). 
 

Trân trọng đề nghị Quý cơ quan, đơn vị quan tâm, nghiên cứu tham gia./. 

    

Nơi nhận: KT. GIÁM ĐỐC  
- Như kính gửi; 

- UBND tỉnh (để b/c); 

- Ban GĐ Sở (để b/c); 

- Thanh tra Sở (để p/h); 

- Các phòng, trung tâm thuộc Sở (p/h tham gia); 

- Lưu: VT, HTĐT. 

 PHÓ GIÁM ĐỐC  

 
 

 
 

  Ngô Thị Hương Lan 
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