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QUYẾT ĐỊNH 

Về việc thực hiện trình tự đầu tư xây dựng các dự án có 
quy mô đơn giản và có tổng mức đầu tư dưới 500 triệu đồng sử dụng  

vốn ngân sách Nhà nước do địa phương quản lý trên địa bàn tỉnh Lào Cai 

 

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH LÀO CAI 

 

Căn cứ Luật Tổ chức HĐND và UBND ngày 26/11/2003; 

Căn cứ Luật Xây dựng ban hành ngày 26/ 11/ 2003; 

Căn cứ Luật Đấu thầu ban hành ngày 29/11/2005; 

Căn cứ Luật Đầu tư ban hành ngày 29/11/2005; 

Căn cứ Nghị định số 16/2005/NĐ-CP ngày 07/02/2005 của Chính phủ về 

quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình; 

Căn cứ Nghị định số 112/2006/NĐ-CP ngày 29/9/2006 của Chính phủ về 

sửa đổi, bổ sung một số Điều của Nghị định số 16/2005/NĐ-CP  ngày 

07/02/2005; 

Căn cứ Nghị định số 99/2007/NĐ-CP ngày 13/6/2007 của Chính phủ về 

quản lý chi phí đầu tư xây dựng công trình; 

Căn cứ Nghị định số 03/2008/NĐ-CP ngày 07/01/2008 của Chính phủ về 

việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định 99/2007/NĐ-CP ngày 

13/6/2007 của Chính phủ về quản lý chi phí đầu tư xây dựng công trình; 

Căn cứ Nghị định số 108/2006/NĐ-CP ngày 22/9/2006 của Chính phủ quy 

định chi tiết và hướng dẫn thi hành Luật Đầu tư; 

Căn cứ Nghị định số 58/2008/NĐ-CP ngày 05/5/2008 của Chính phủ 

hướng dẫn thi hành Luật đấu thầu và lựa chọn nhà thầu theo Luật Xây dựng; 

Xét đề nghị của Sở Xây dựng tỉnh Lào Cai tại Tờ trình số: 105/TTr-SXD 

ngày 25/9/2008 và Biên bản liên ngành ngày 23/9/2008 giữa các sở: Xây dựng, 

Kế hoạch và Đầu tư, Tài chính, 

QUYẾT ĐỊNH: 

Điều 1. Nay Quy định trình tự thực hiện đầu tư xây dựng các dự án có quy 

mô nhỏ, đơn giản và có tổng mức đầu tư dưới 500 triệu đồng sử dụng vốn ngân 

sách Nhà nước do địa phương quản lý thực hiện như sau: 



1. Các dự án có quy mô nhỏ, đơn giản và có tổng mức đầu tư dưới 500 triệu 

đồng không phải lập nhiệm vụ thiết kế. Khi có chủ trương đầu tư, chủ đầu tư 

tiến hành chỉ định thầu tư vấn khảo sát thiết kế cho nhà thầu có đủ điều kiện 

năng lực để thực hiện, không phải lập và phê duyệt kế hoạch đấu thầu tư vấn 

khảo sát thiết kế; 

2. Chủ đầu tư chủ động trình phê duyệt gộp Báo cáo kinh tế kỹ thuật và kế 

hoạch đấu thầu xây lắp để người quyết định đầu tư phê duyệt Báo cáo kinh tế kỹ 

thuật đồng thời với phê duyệt kế hoạch đấu thầu. Khi thực hiện nội dung này 

chủ đầu tư phải trình cấp quyết định đầu tư kế hoạch vốn được giao của dự án và 

cam kết của chủ đầu tư về giải phóng mặt bằng (nếu có); 

3. Việc lập, thẩm định, phê duyệt Báo cáo kinh tế kỹ thuật thực hiện theo 

quy định tại Điều 11 Quyết định số 18/2008/QĐ-UBND ngày 10/6/2008 của 

UBND tỉnh Lào Cai về việc ban hành quy định một số điểm cụ thể về quản lý 

quy hoạch, quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình và quản lý chất lượng công 

trình trên địa bàn tỉnh Lào Cai. 

4. Đối với dự án có giá trị nhỏ hơn 150 triệu đồng, UBND tỉnh ủy quyền 

cho chủ đầu tư tự quyết định đầu tư và chịu trách nhiệm về kết quả phê duyệt 

của mình. Khi dự án hoàn thành, chủ đầu tư lập hồ sơ quyết toán vốn đầu tư gửi 

cơ quan Tài chính (đối với các chủ đầu tư thuộc cấp tỉnh gửi hồ sơ Sở Tài chính; 

đối với các chủ đầu tư cấp huyện gửi hồ sơ phòng Tài chính - Kế hoạch) để 

thẩm tra quyết toán vốn đầu tư dự án hoàn thành, căn cứ vào kết quả thẩm tra 

chủ đầu tư ra quyết định phê duyệt quyết toán vốn đầu tư công trình hoàn thành 

theo quy định. 

5. Việc lựa chọn nhà thầu thực hiện theo quy định tại Điều 17 Quyết định 

số 18/2008/QĐ-UBND. Riêng đối với các gói thầu có giá trị dưới 150 triệu đồng 

thực hiện theo quy định tại khoản 10 Điều 41 Nghị định 58/2008/NĐ-CP ngày 

05/5/2008 của Chính phủ hướng dẫn thi hành Luật đấu thầu và lựa chọn nhà 

thầu theo Luật Xây dựng. 

Điều 2. Giao Giám đốc Sở Xây dựng chủ trì phối hợp với Sở Kế hoạch và 

Đầu tư; Sở Tài chính và các sở có xây dựng chuyên ngành, Ủy ban nhân dân các 

huyện, thành phố hướng dẫn và kiểm tra việc thực hiện Quyết định này. 

Điều 3. Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh; Thủ trưởng các sở, ban, 

ngành; Chủ tịch UBND các huyện, thành phố; các tổ chức, cá nhân có liên quan 

đến hoạt động xây dựng chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này. 

Quyết định này có hiệu lực sau 10 ngày kể từ ngày ký./. 

 

                                                            TM. ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH 

                                                                              CHỦ TỊCH 

      (đã ký) 

                                                                          Nguyễn Hữu Vạn 


