
 20                                      CÔNG BÁO/Số 24/Ngày 25-11 - 2021 

 

ỦY BAN NHÂN DÂN 

TỈNH KON TUM 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc  

 Số: 36/2021/QĐ-UBND                 Kon Tum, ngày 18 tháng 11 năm 2021 

 

QUYẾT ĐỊNH 

Ban hành Quy định một số nội dung về quản lý dự án đầu tư 

sử dụng vốn nhà nước của tỉnh Kon Tum 

 

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH KON TUM 

 

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015; 

Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Tổ chức Chính phủ và Luật Tổ chức 

chính quyền địa phương ngày 22 tháng 11 năm 2019; 

Căn cứ Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật ngày 22 tháng 6 năm 

2015; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Ban hành văn bản quy phạm 

pháp luật ngày 18 tháng 6 năm 2020; 

Căn cứ Luật Xây dựng ngày 18 tháng 6 năm 2014; Luật sửa đổi bổ sung 

một số điều của Luật Xây dựng ngày 17 tháng 6 năm 2020; 

 Căn cứ Luật Ngân sách nhà nước ngày 25 tháng 6 năm 2015; 

Căn cứ Luật Đầu tư công ngày 13 tháng 6 năm 2019; 

Căn cứ Nghị định số 73/2019/NĐ-CP ngày 05 tháng 9 năm 2019 của 

Chính phủ quy định quản lý đầu tư ứng dụng công nghệ thông tin sử dụng 

nguồn vốn ngân sách nhà nước; 

Căn cứ Nghị định số 40/2020/NĐ-CP ngày 08 tháng 4 năm 2020 của 

Chính phủ Quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Đầu tư công; 

Căn cứ Nghị định số 56/2020/NĐ-CP ngày 25 tháng 5 năm 2021 của 

Chính phủ về quản lý và sử dụng vốn hỗ trợ phát triển chính thức (ODA) và vốn 

vay ưu đãi của nhà tài trợ nước ngoài; 

Căn cứ Nghị định số 06/2021/NĐ-CP ngày 26 tháng 01 năm 2021 của 

Chính phủ Quy định chi tiết một số nội dung về quản lý chất lượng, thi công xây 

dựng công trình và bảo trì công trình xây dựng; 

Căn cứ Nghị định số 10/2021/NĐ-CP ngày 09 tháng 02 năm 2021 của 

Chính phủ về quản lý chi phí đầu tư xây dựng; 

Căn cứ Nghị định số 15/2021/NĐ-CP ngày 03 tháng 3 năm 2021 của 

Chính phủ quy định chi tiết một số nội dung về quản lý dự án đầu tư xây dựng; 
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Theo đề nghị của Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư tại Tờ trình số 

93/TTr-SKHĐT ngày 01 tháng 11 năm 2021 và Công văn số 3134/SKHĐT-TH 

ngày 09 tháng 11 năm 2021. 
 

QUYẾT ĐỊNH: 
 

Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định này quy định một số nội dung về 

quản lý dự án đầu tư sử dụng vốn nhà nước của tỉnh Kon Tum. 

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày 28 tháng 11 năm 2021 và 

thay thế Quyết định số 13/2017/QĐ-UBND ngày 10 tháng 3 năm 2017 của Ủy 

ban nhân dân tỉnh Kon Tum ban hành quy định một số nội dung về công tác 

quản lý dự án sử dụng vốn nhà nước của tỉnh Kon Tum. 

Điều 3. Tổ chức thực hiện 

1. Trong quá trình thực hiện, trường hợp các văn bản quy phạm pháp luật 

được viện dẫn tại Quy định ban hành kèm theo Quyết định này được sửa đổi, bổ 

sung hoặc thay thế thì áp dụng theo các văn bản quy phạm pháp luật sửa đổi, bổ 

sung hoặc thay thế đó. 

2. Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh; Thủ trưởng các cơ quan 

chuyên môn thuộc Ủy ban nhân dân tỉnh; Chủ tịch Ủy ban nhân dân các huyện, 

thành phố; Thủ trưởng các đơn vị, tổ chức và cá nhân có liên quan chịu trách 

nhiệm thi hành Quyết định này./. 

 TM. ỦY BAN NHÂN DÂN  

 CHỦ TỊCH 

 Lê Ngọc Tuấn 
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ỦY BAN NHÂN DÂN 

TỈNH KON TUM 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc  

 
 

QUY ĐỊNH 

Một số nội dung về quản lý dự án đầu tư 

sử dụng vốn nhà nước của tỉnh Kon Tum  

(Ban hành kèm theo Quyết định số 36/2021/QĐ-UBND 

 ngày 18 tháng 11 năm 2021 của Ủy ban nhân dân tỉnh Kon Tum) 

 

Chương I 

QUY ĐỊNH CHUNG 
 

Điều 1. Phạm vi điều chỉnh  

1. Quy định này quy định một số nội dung về quản lý dự án đầu tư sử 

dụng vốn nhà nước trên địa bàn tỉnh Kon Tum về: 

a) Nội dung và thẩm quyền thẩm định báo cáo đề xuất chủ trương đầu tư, 

dự án đầu tư, thiết kế cơ sở; 

b) Nội dung và thẩm quyền thẩm định thiết kế triển khai sau thiết kế cơ 

sở, thiết kế chi tiết và dự toán; 

c) Phân cấp trong công tác thẩm định dự án, thẩm định thiết kế triển khai 

sau thiết kế cơ sở; thiết kế chi tiết và dự toán. 

2. Quy định này không áp dụng đối với các trường hợp sau: 

a) Các hoạt động sửa chữa công trình, thiết bị công trình có tổng mức vốn 

đầu tư dưới 500 triệu đồng sử dụng nguồn vốn nhà nước ngoài đầu tư công (thực 

hiện theo quy định tại điểm a khoản 4 Điều 35 Nghị định số 06/2021/NĐ-CP ngày 

26 tháng 01 năm 2021 của Chính phủ). 

b) Các hoạt động đầu tư ứng dụng công nghệ thông tin sử dụng nguồn 

kinh phí chi thường xuyên có mức kinh phí trên 200 triệu đồng đến 15 tỷ đồng 

để thiết lập mới, mở rộng hoặc nâng cấp cho hệ thống hạ tầng kỹ thuật, phần 

mềm, cơ sở dữ liệu (thực hiện theo quy định tại khoản 2 Điều 51 Nghị định số 

73/2019/NĐ-CP ngày 05 tháng 9 năm 2019 của Chính phủ). 

c) Các dự án khẩn cấp.  

d) Các dự án đầu tư theo hình thức đối tác công tư. 

Điều 2. Đối tượng áp dụng  

Quy định này áp dụng đối với các cơ quan, tổ chức, cá nhân được giao 

nhiệm vụ thực hiện các nội dung thuộc phạm vi điều chỉnh tại khoản 1 Điều 1 

Quy định này. 
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Điều 3. Giải thích từ ngữ 

Trong Quy định này, các từ ngữ dưới đây được hiểu như sau: 

1. Dự án sử dụng vốn nhà nước là dự án sử dụng vốn đầu tư công và dự 

án sử dụng vốn nhà nước ngoài đầu tư công. 

2. Dự án sử dụng vốn đầu tư công là dự án có sử dụng vốn đầu tư công. 

3. Vốn đầu tư công bao gồm: Vốn ngân sách nhà nước; vốn từ nguồn thu 

hợp pháp của các cơ quan nhà nước, đơn vị sự nghiệp công lập dành để đầu tư 

theo quy định của pháp luật, quy định của Luật đầu tư công. 

4. Vốn đầu tư công từ ngân sách nhà nước gồm: 

a) Vốn ngân sách trung ương chi cho đầu tư phát triển thuộc ngân sách 

trung ương theo quy định của Luật Ngân sách nhà nước. 

b) Vốn ngân sách địa phương chi cho đầu tư phát triển thuộc ngân sách 

địa phương theo quy định của Luật Ngân sách nhà nước. 

c) Vốn ngân sách trung ương bổ sung có mục tiêu cho địa phương để đầu 

tư chương trình, dự án đầu tư công theo nhiệm vụ cụ thể được cấp có thẩm 

quyền quyết định. 

5. Vốn nhà nước ngoài đầu tư công bao gồm các nguồn: Chi thường xuyên, 

tăng thu, tiết kiệm chi, kết dư, các nguồn vốn khác có nguồn gốc từ nhà nước 

(ngoài nguồn vốn quy định tại khoản 3 Điều này) được bố trí để thực hiện dự án 

đầu tư. 

6. Cơ quan quản lý công trình xây dựng chuyên ngành là cơ quan chuyên 

môn về xây dựng được Ủy ban nhân dân tỉnh giao tổ chức thẩm định báo cáo 

nghiên cứu khả thi, báo cáo kinh tế - kỹ thuật đầu tư xây dựng, thiết kế xây dựng 

triển khai sau thiết kế cơ sở của dự án đầu tư xây dựng công trình thuộc chuyên 

ngành, cụ thể: 

a) Sở Xây dựng đối với dự án, công trình thuộc dự án đầu tư xây dựng 

dân dụng; dự án đầu tư xây dựng khu đô thị, khu nhà ở; dự án đầu tư xây dựng 

hạ tầng kỹ thuật khu chức năng; dự án đầu tư xây dựng công nghiệp nhẹ, công 

nghiệp vật liệu xây dựng, hạ tầng kỹ thuật và đường bộ trong đô thị (trừ đường 

Quốc lộ qua đô thị). 

b) Sở Giao thông vận tải đối với dự án, công trình thuộc dự án đầu tư xây 

dựng công trình giao thông (trừ dự án, công trình do Sở Xây dựng quản lý quy 

định tại điểm a khoản này). 

c) Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn đối với dự án, công trình thuộc 

dự án đầu tư xây dựng công trình phục vụ nông nghiệp và phát triển nông thôn. 

d) Sở Công Thương đối với dự án, công trình thuộc dự án đầu tư xây 

dựng công trình công nghiệp (trừ dự án, công trình do Sở Xây dựng quản lý quy 

định tại điểm a khoản này). 
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đ) Ban Quản lý Khu kinh tế đối với dự án, công trình được đầu tư xây 

dựng tại khu công nghiệp, khu chế xuất, khu công nghệ cao, khu kinh tế được 

giao quản lý. 

7. Cơ quan quản lý ngành, lĩnh vực là cơ quan chuyên môn thuộc Ủy ban 

nhân dân tỉnh, tham mưu, giúp Ủy ban nhân dân tỉnh thực hiện chức năng quản lý 

nhà nước theo các ngành, lĩnh vực được Ủy ban nhân dân tỉnh giao. 

8. Thẩm định dự án là việc thẩm định báo cáo nghiên cứu khả thi, báo cáo 

kinh tế - kỹ thuật. 

Điều 4. Một số quy định chung khác 

1. Đối với dự án có cấu phần xây dựng, có nhiều hạng mục đầu tư thuộc 

các chuyên ngành khác nhau, thì cơ quan quản lý công trình xây dựng chuyên 

ngành có hạng mục công trình có giá trị tổng mức đầu tư hoặc tổng dự toán lớn 

nhất chủ trì phối hợp với các cơ quan quản lý công trình xây dựng chuyên ngành 

khác tổ chức thẩm định các nội dung theo quy định tại Điều 6 và Điều 8 Quy 

định này; tổng hợp kết quả thẩm định gửi chủ đầu tư và cơ quan chủ trì thẩm 

định dự án (trường hợp thẩm định dự án).  

2. Đối với dự án do các cơ quan quản lý công trình xây dựng chuyên 

ngành thẩm định các nội dung theo quy định tại khoản 2 Điều 6 Quy định này 

không đồng thời là cơ quan quản lý ngành, lĩnh vực, khi chủ trì tổ chức thẩm 

định dự án, Sở Kế hoạch và Đầu tư lấy ý kiến cơ quan quản lý ngành, lĩnh vực 

có liên quan trước khi tổ chức thẩm định. 

3. Đối với dự án có sử dụng ngân sách cấp huyện, cấp xã tham gia đối 

ứng vào dự án do cấp tỉnh quản lý, hồ sơ trình cơ quan đầu mối tham mưu chủ 

trương đầu tư phải có ý kiến thống nhất của Hội đồng nhân dân cùng cấp về 

phần ngân sách cấp huyện, cấp xã tham gia đối ứng dự án. 

4. Người được Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh ủy quyền quyết định đầu tư, 

ủy quyền phê duyệt quyết toán thì có quyền phê duyệt điều chỉnh dự án, quyết 

toán trong phạm vi tổng mức đầu tư được ủy quyền phê duyệt.  

5. Đối với các dự án có yêu cầu về phương án thiết kế công nghệ thuộc 

trường hợp hạn chế chuyển giao theo quy định tại Nghị định số 76/2018/NĐ-CP 

ngày 15 tháng 5 năm 2018 của Chính phủ, cơ quan chủ trì thẩm định dự án gửi 

lấy ý kiến Sở Khoa học và Công nghệ thẩm định phương án thiết kế công nghệ 

của dự án trước khi trình người có thẩm quyền quyết định đầu tư. 
 

CHƯƠNG II 

NỘI DUNG VÀ THẨM QUYỀN THẨM ĐỊNH BÁO CÁO ĐỀ XUẤT  

CHỦ TRƯƠNG ĐẦU TƯ, DỰ ÁN ĐẦU TƯ, THIẾT KẾ CƠ SỞ 
 

Điều 5. Cơ quan đầu mối tham mưu chủ trương đầu tư dự án sử 

dụng vốn nhà nước do địa phương quản lý  
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1. Đối với dự án nhóm A (trừ dự án quy định tại khoản 4 Điều này): Sở 

Kế hoạch và Đầu tư tham mưu Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh thành lập Hội 

đồng thẩm định do Chủ tịch hoặc một Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh làm 

Chủ tịch Hội đồng thẩm định, Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư là Phó Chủ tịch 

Thường trực Hội đồng thẩm định và các sở, ban ngành liên quan là thành viên 

để thẩm định báo cáo nghiên cứu tiền khả thi; nguồn vốn và khả năng cân đối 

vốn (thuộc thẩm quyền quyết định chủ trương đầu tư của Hội đồng nhân dân 

tỉnh), báo cáo cấp có thẩm quyền xem xét về chủ trương đầu tư. 

2. Đối với dự án nhóm B, nhóm C do cấp tỉnh quản lý: Sở Kế hoạch và 

Đầu tư là cơ quan đầu mối trong việc tham mưu chủ trương đầu tư; chủ trì, phối 

hợp với các đơn vị có liên quan tổ chức thẩm định báo cáo đề xuất chủ trương 

đầu tư; thẩm định nguồn vốn và khả năng cân đối vốn cho dự án (thuộc thẩm 

quyền quyết định chủ trương đầu tư của Hội đồng nhân dân tỉnh), báo cáo cấp 

có thẩm quyền xem xét về chủ trương đầu tư. 

3. Đối với dự án thuộc thẩm quyền quyết định chủ trương đầu tư của cấp 

huyện, cấp xã: Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp huyện, cấp xã thành lập Hội đồng 

thẩm định hoặc giao cho các phòng, ban, bộ phận chuyên môn của cấp mình làm 

đầu mối để tổ chức thẩm định báo cáo đề xuất chủ trương đầu tư, thẩm định 

nguồn vốn và khả năng cân đối vốn cho dự án, báo cáo cấp có thẩm quyền quyết 

định chủ trương đầu tư theo quy định. 

4. Đối với dự án thuộc thẩm quyền quyết định chủ trương đầu tư của 

người đứng đầu đơn vị sự nghiệp công lập: Thủ trưởng đơn vị sự nghiệp công 

lập tổ chức thẩm định theo quy định tại khoản 3 Điều 6 của Nghị định số 

40/2020/NĐ-CP ngày 06 tháng 4 năm 2020 của Chính phủ.  

Trường hợp cần thiết, thủ trưởng đơn vị sự nghiệp công lập lấy ý kiến của 

Sở Kế hoạch và Đầu tư và các cơ quan quản lý ngành, lĩnh vực có liên quan làm 

cơ sở để xem xét, quyết định. 

Điều 6. Nội dung, thẩm quyền thẩm định dự án có cấu phần xây dựng do 

địa phương quản lý 

1. Nội dung thẩm định dự án của người quyết định đầu tư được thực hiện theo 

quy định tại khoản 1 Điều 57 của Luật Xây dựng được sửa đổi, bổ sung tại 

khoản 14 Điều 1 của Luật Sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Xây dựng. 

a) Đối với dự án thuộc thẩm quyền quyết định đầu tư của Chủ tịch Ủy ban 

nhân dân tỉnh: Sở Kế hoạch và Đầu tư có trách nhiệm chủ trì thẩm định các nội 

dung trên; đồng thời kiểm tra, rà soát và tổng hợp kết quả thẩm định của cơ quan 

chuyên môn về xây dựng; ý kiến của các cơ quan thực hiện chức năng quản lý 

ngành, lĩnh vực có liên quan (nếu có), trình người quyết định đầu tư phê duyệt 

dự án, quyết định đầu tư xây dựng. 

b) Đối với dự án thuộc thẩm quyền quyết định đầu tư của Chủ tịch Ủy ban 

nhân dân cấp huyện, cấp xã: Trên cơ sở thẩm quyền được Ủy ban nhân dân tỉnh 

phân cấp tại khoản 4 hoặc được Ủy ban nhân dân tỉnh giao cho các cơ quan 
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chuyên môn của tỉnh tại khoản 2, khoản 3 Điều này, Chủ tịch Ủy ban nhân dân 

cấp huyện, cấp xã tổ chức thẩm định dự án do mình quyết định đầu tư đảm bảo 

nội dung theo quy định tại Điều 57 của Luật Xây dựng được sửa đổi, bổ sung tại 

khoản 14 Điều 1 của Luật Sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Xây dựng 

trước khi xem xét quyết định đầu tư. 

c) Đối với dự án thuộc thẩm quyền quyết định đầu tư của người đứng đầu đơn 

vị sự nghiệp công lập: Trên cơ sở thẩm quyền được Ủy ban nhân dân tỉnh giao cho 

các cơ quan chuyên môn của tỉnh tại khoản 2 và khoản 3 Điều này, Thủ trưởng đơn 

vị sự nghiệp công lập tổ chức thẩm định dự án do mình quyết định đầu tư đảm 

bảo nội dung theo quy định tại Điều 57 của Luật Xây dựng được sửa đổi, bổ 

sung tại khoản 14 Điều 1 của Luật Sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Xây 

dựng trước khi xem xét quyết định đầu tư. 

Trường hợp cần thiết, Thủ trưởng đơn vị sự nghiệp công lập có văn bản 

đề nghị Sở Kế hoạch và Đầu tư thẩm định làm cơ sở để xem xét, quyết định. 

2. Cơ quan quản lý công trình xây dựng chuyên ngành theo quy định tại 

khoản 6 Điều 3 Quy định này tổ chức thẩm định các nội dung theo quy định tại 

khoản 2 Điều 58 Luật Xây dựng được sửa đổi, bổ sung tại khoản 15 Điều 1 của 

Luật Sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Xây dựng và hướng dẫn tại Điều 12 

Nghị định số 15/2021/NĐ-CP ngày 03 tháng 3 năm 2021 của Chính phủ (trừ nội 

dung quy định tại khoản 4 Điều này) và thẩm định thiết kế bản vẽ thi công, dự 

toán xây dựng công trình đối với dự án chỉ yêu cầu lập báo cáo kinh tế - kỹ thuật. 

3. Sở Thông tin và Truyền thông thẩm định thiết kế cơ sở đối với hạng 

mục ứng dụng công nghệ thông tin của dự án, thẩm định thiết kế chi tiết đối với 

hạng mục ứng dụng công nghệ thông tin của dự án chỉ yêu cầu lập báo cáo kinh 

tế - kỹ thuật do Chủ tịch Ủy ban nhân dân các cấp quyết định đầu tư theo quy 

định tại khoản 2 Điều 20 và điểm c khoản 2 Điều 22 Nghị định số 73/2019/NĐ-CP 

ngày 05 tháng 9 năm 2019 của Chính phủ.  

Trường hợp hạng mục ứng dụng công nghệ thông tin thuộc dự án do Sở 

Thông tin và Truyền thông làm chủ đầu tư, Sở Thông tin và Truyền thông thành 

lập hội đồng thẩm định liên ngành để tổ chức thẩm định. 

4. Phân cấp cơ quan được giao quản lý xây dựng thuộc Ủy ban nhân dân 

cấp huyện tổ chức thẩm định các nội dung của cơ quan chuyên môn về xây dựng 

theo quy định tại khoản 2 Điều 58 Luật Xây dựng được sửa đổi, bổ sung tại 

khoản 15 Điều 1 của Luật Sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Xây dựng đối 

với các dự án do cấp huyện, cấp xã quản lý. 

Trường hợp năng lực cấp huyện không đảm bảo để thẩm định các dự án 

có quy mô lớn hoặc có kết cấu phức tạp, Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp huyện 

có văn bản đề nghị cơ quan chuyên môn cấp tỉnh thẩm định. 

Điều 7. Nội dung, thẩm quyền thẩm định dự án đối với dự án không 

có cấu phần xây dựng do địa phương quản lý 
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1. Sở Thông tin và Truyền thông thẩm định thiết kế cơ sở đối với dự án 

hoặc hạng mục dự án ứng dụng công nghệ thông tin, thẩm định thiết kế chi tiết 

đối với dự án hoặc hạng mục của dự án ứng dụng công nghệ thông tin chỉ yêu 

cầu lập báo cáo kinh tế - kỹ thuật do Chủ tịch Ủy ban nhân dân các cấp quyết 

định đầu tư theo quy định tại khoản 2 Điều 20 và điểm c khoản 2 Điều 22 Nghị 

định số 73/2019/NĐ-CP ngày 05 tháng 9 năm 2019 của Chính phủ.  

Trường hợp hạng mục ứng dụng công nghệ thông tin thuộc dự án do Sở 

Thông tin và Truyền thông làm chủ đầu tư, Sở Thông tin và Truyền thông thành 

lập hội đồng thẩm định liên ngành để tổ chức thẩm định. 

2. Sở Kế hoạch và Đầu tư chủ trì, phối hợp với Sở Tài chính, các cơ quan 

quản lý ngành, lĩnh vực cấp trên trực tiếp của chủ đầu tư (nếu có) và các cơ quan 

quản lý ngành, lĩnh vực chuyên ngành liên quan tổ chức thẩm định các dự án 

thuộc thẩm quyền quyết định đầu tư của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh (trừ các 

nội dung quy định tại khoản 1 Điều này); đồng thời có trách nhiệm kiểm tra, rà 

soát, tổng hợp tham mưu người quyết định đầu tư xem xét, quyết định phê duyệt 

theo quy định. 

3. Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp huyện, cấp xã giao cơ quan, bộ phận 

chuyên môn trực thuộc Ủy ban nhân dân cấp huyện, cấp xã tổ chức thẩm định các 

dự án do mình quyết định đầu tư (trừ các nội dung quy định tại khoản 1 Điều này) 

trước khi xem xét phê duyệt theo đúng quy định tại khoản 3 Điều 29 và Điều 31 

Nghị định số 40/2020/NĐ-CP ngày 06 tháng 4 năm 2020 của Chính phủ. 

4. Thủ trưởng đơn vị sự nghiệp công lập tổ chức thẩm định, phê duyệt các 

dự án đầu tư thuộc thẩm quyền và chịu trách nhiệm về quyết định của mình theo 

quy định của pháp luật hiện hành. 

Trường hợp cần thiết, Thủ trưởng đơn vị sự nghiệp công lập có văn bản đề 

nghị Sở Kế hoạch và Đầu tư chủ trì thẩm định làm cơ sở để xem xét, quyết định. 
 

Chương III 

NỘI DUNG, THẨM QUYỀN THẨM ĐỊNH THIẾT KẾ TRIỂN KHAI 

SAU THIẾT KẾ CƠ SỞ; THIẾT KẾ CHI TIẾT VÀ DỰ TOÁN 
 

Điều 8. Nội dung, thẩm quyền thẩm định thiết kế triển khai sau thiết 

kế cơ sở đối với dự án có cấu phần xây dựng 

1. Chủ đầu tư các dự án thuộc thẩm quyền quyết định đầu tư của Chủ tịch 

Ủy ban nhân dân tỉnh và người đứng đầu đơn vị sự nghiệp công lập do cấp tỉnh 

quản lý tổ chức thẩm định bước thiết kế xây dựng triển khai sau thiết kế cơ sở 

theo quy định tại khoản 2 Điều 82 Luật Xây dựng được sửa đổi, bổ sung theo 

quy định tại khoản 24 Điều 1 Luật Sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Xây 

dựng với nội dung thẩm định theo quy định tại Điều 83 của Luật Xây dựng được 

sửa đổi, bổ sung theo khoản 25 Điều 1 của Luật Sửa đổi, bổ sung một số điều 

của Luật Xây dựng. 
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2. Cơ quan quản lý công trình xây dựng chuyên ngành chủ trì tổ chức thẩm 

định thiết kế xây dựng triển khai sau thiết kế cơ sở với các nội dung theo quy định 

tại khoản 2 Điều 83a, được bổ sung theo khoản 26 Điều 1 Luật Sửa đổi, bổ sung 

một số điều của Luật Xây dựng (trừ các dự án quy định tại khoản 3 Điều này) và 

có ý kiến về tính đúng đắn, hợp lý trong việc áp dụng định mức, đơn giá và tổng 

dự toán/dự toán xây dựng làm cơ sở để chủ đầu tư xem xét, phê duyệt. 

3. Phân cấp cơ quan được giao quản lý xây dựng thuộc Ủy ban nhân dân 

cấp huyện thẩm định thiết kế xây dựng triển khai sau thiết kế cơ sở của dự án 

đầu tư xây dựng công trình do cấp huyện, cấp xã quản lý (trừ các dự án đầu tư 

tại khu công nghiệp, khu chế xuất, khu công nghệ cao, khu kinh tế) làm cơ sở để 

chủ đầu tư xem xét, phê duyệt.  

Trường hợp năng lực cấp huyện không đảm bảo để thẩm định các dự án 

có quy mô lớn hoặc kết cấu phức tạp thì Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp huyện có 

văn bản đề nghị các cơ quan chuyên môn cấp tỉnh thẩm định. 

4. Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp huyện chỉ đạo chủ đầu tư và cơ quan 

được Ủy ban nhân dân tỉnh phân cấp thẩm định thiết kế xây dựng triển khai sau 

thiết kế cơ sở tổ chức thẩm định đối với các dự án do cấp huyện, cấp xã quản lý 

theo đúng quy định. 

Điều 9. Nội dung, thẩm quyền thẩm định thiết kế chi tiết, dự toán đối 

với dự án không có cấu phần xây dựng 

1. Đối với dự án do cấp tỉnh quản lý: Cơ quan quản lý ngành, lĩnh vực chủ 

trì, phối hợp với các đơn vị liên quan tổ chức thẩm định thiết kế chi tiết và dự 

toán đối với trường hợp thiết kế hai bước đối với các dự án thuộc lĩnh vực quản 

lý (bao gồm các dự án do đơn vị trực tiếp làm chủ đầu tư và dự án do đơn vị 

trực thuộc làm chủ đầu tư) làm cơ sở để chủ đầu tư xem xét, phê duyệt theo 

đúng quy định. 

2. Đối với dự án do cấp huyện, cấp xã quản lý: Chủ tịch Ủy ban nhân dân 

cấp huyện, cấp xã giao cho đơn vị, bộ phận chuyên môn có chức năng thuộc Ủy 

ban nhân dân cấp huyện, cấp xã chủ trì thẩm định thiết kế chi tiết và dự toán đối 

với trường hợp thiết kế hai bước làm cơ sở để chủ đầu tư xem xét, phê duyệt theo 

đúng quy định. 

3. Đối với các dự án do người đứng đầu đơn vị sự nghiệp công lập quyết 

định đầu tư, Thủ trưởng đơn vị sự nghiệp công lập tổ chức thẩm định, phê duyệt 

theo đúng quy định. 

Trường hợp cần thiết, Thủ trưởng đơn vị sự nghiệp công lập lấy ý kiến 

của các cơ quan quản lý ngành, lĩnh vực có liên quan làm cơ sở để xem xét, 

quyết định. 
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Chương IV 

ĐIỀU KHOẢN THI HÀNH 
 

Điều 10. Quy định chuyển tiếp 

1. Dự án do cấp huyện quản lý đã được Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh 

(Ủy ban nhân dân tỉnh) hoặc người được Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh ủy 

quyền phê duyệt trước ngày Quy định này có hiệu lực thi hành, thì việc điều 

chỉnh dự án thuộc thẩm quyền của Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp huyện. 

2. Dự án, thiết kế cơ sở, thiết kế xây dựng triển khai sau thiết kế cơ sở đã 

được cơ quan quản lý công trình xây dựng chuyên ngành thẩm định thông báo 

kết quả thẩm định trước ngày Quy định này có hiệu lực thi hành thì không phải 

thẩm định lại. 

Điều 11. Trách nhiệm các cơ quan liên quan 

1. Sở Kế hoạch và Đầu tư  

a) Tham mưu Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh ủy quyền quyết định đầu tư 

dự án. 

b) Tham mưu Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành quy chế phối hợp trong công 

tác thẩm định báo cáo đề xuất chủ trương đầu tư và thẩm định dự án đầu tư. 

2. Sở Tài chính tham mưu Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh ủy quyền phê 

duyệt quyết toán hoàn thành dự án. 

3. Thủ trưởng các sở, ban ngành thuộc tỉnh, Chủ tịch Ủy ban nhân dân các 

huyện, thành phố có trách nhiệm củng cố tổ chức, phân công nội bộ, bồi dưỡng, 

đào tạo đội ngũ cán bộ và tổ chức thực hiện nghiêm túc các nội dung tại Quy 

định này; đồng thời chịu trách nhiệm trước Ủy ban nhân dân tỉnh, Chủ tịch Ủy 

ban nhân dân tỉnh về nội dung thực hiện của mình. 

4. Thanh tra tỉnh, Thanh tra chuyên ngành có trách nhiệm tổ chức thanh 

tra theo quy định, phát hiện hành vi vi phạm pháp luật để xử lý theo thẩm quyền 

hoặc kiến nghị cơ quan nhà nước có thẩm quyền xử lý theo quy định. 

Trong quá trình triển khai thực hiện Quy định này, nếu có vướng mắc, các 

sở, ban ngành, Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố và các chủ đầu tư khác 

phản ảnh kịp thời về Ủy ban nhân dân tỉnh (qua Sở Kế hoạch và Đầu tư) để xem 

xét, xử lý theo quy định./. 
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