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QUYẾT ĐỊNH 
 

Về việc ban hành quy định tổ chức thực hiện công tác 
đầu tư - xây dựng cơ bản trên địa bàn huyện Sa Pa 

 
ỦY BAN NHÂN DÂN HUYỆN SA PA 

 
- Căn cứ Luật tổ chức HĐND và UBND ngày 26 tháng 11 năm 2003; 
- Căn cứ Luật xây dựng ngày 26 tháng 11 năm 2003; 
- Căn cứ Luật đấu thầu ngày 29 tháng 11 năm 2005; 
- Căn cứ Quyết định số 08/2006/QĐ-UBND ngày 10 tháng 2 năm 2006 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 xây dựng trên địa bàn tỉnh Lào Cai; 

- Xét đề nghị của Trưởng phòng Tài chính - kế hoạch, 
 

QUYẾT ĐỊNH: 
 
Điều 1. Ban hành kèm theo quyết định này bản quy định về việc tổ chức thực hiện công tác 

đầu tư xây dựng cơ bản trên địa bàn huyện Sa Pa. 
 
Điều 2. Bản quy định này được áp dụng thống nhất trong phạm vi toàn huyện, cho tới khi 

có quy định mới của Ủy ban nhân dân tỉnh Lào Cai. 
 
Điều 3. Các ông Chánh Văn phòng HĐND & UBND huyện, Trưởng phòng Tài chính Kế 

hoạch huyện, UBND các xã, thị trấn các cơ quan ban ngành liên quan chịu trách nhiệm thi hành 
quyết định này. 

 
Quyết định này có hiệu lực sau bảy ngày kể từ ngày ký ban hành./. 
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QUY ĐỊNH 

 
Về việc tổ chức thực hiện công tác đầu tư - xây dựng cơ bản 

trên địa bàn huyện Sa Pa 
(Kèm theo Quyết định số 68/QĐ-UBND ngày 22 tháng 5 năm 2007) 

 
Chương I 

NHỮNG QUY ĐỊNH CHUNG 
 

Điều 1. Phạm vi điều chỉnh 
Các dự án nằm trong chủ trương đầu tư, được cấp có thẩm quyền phê duyệt. Chủ đầu tư, 

đại diện chủ đầu tư là chủ thể thực hiện các quy định của các trình tự quản lý đầu tư. 
 
Điều 2. Đối tượng áp dụng 
Các dự án đầu tư xây dựng cơ bản và có tính chất xây dựng cơ bản do ngân sách Nhà nước 

cấp, được ghi kế hoạch vốn hàng năm. 
 

Chương II 
QUY ĐỊNH CỤ THỂ 

 
Điều 3: Lập kế hoạch đầu tư - xây dựng cơ bản 
 
1- Các phòng chức năng của huyện chịu trách nhiệm xây dựng kế hoạch đầu tư đối với lĩnh 

vực phòng mình quản lý, kế hoạch đầu tư phải dựa trên đề nghị của các xã, thị trấn và phải phù 
hợp với mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội của địa phương, đồng thời phải phù hợp với yêu cầu 
thực tế. 

Kế hoạch đầu tư đối với từng lĩnh vực phải lập theo đúng biểu mẫu quy định kèm theo văn 
bản thuyết minh cụ thể từng danh mục về sự cần thiết đầu tư, quy mô đầu tư, khái toán tổng 
mức đầu tư, lợi ích mang lại sau đầu tư, tác động tới môi trường,... gửi về Phòng Tài chính Kế 
hoạch trước ngày 15 tháng 6 hàng năm để tổng hợp. 

 
2. Phòng Tài chính Kế hoạch chịu trách nhiệm tổng hợp kế hoạch đầu tư - xây dựng cơ bản 

trên địa bàn huyện vào cùng với kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội và dự toán ngân sách của 
địa phương, báo cáo UBND huyện xem xét quyết định hoặc trình cấp có thẩm quyền phê duyệt. 

 
3. Phòng Tài chính Kế hoạch tham mưu trình UBND huyện quyết định việc phân khai các 

nguồn vốn đầu tư và giao nhiệm vụ đại diện chủ đầu tư các công trình xây dựng cơ bản do 
huyện quản lý. 

 
4. Trong quá trình thực hiện, nếu cần phải điều chỉnh kế hoạch cho phù hợp với thực tế, yêu 

cầu các đơn vị được giao nhiệm vụ chủ đầu tư phải liên hệ bàn bạc thống nhất với các ngành 
chức năng sau đó lập văn bản giải trình cụ thể gửi về Phòng Tài chính Kế hoạch để tổng hợp báo
cáo UBND huyện xem xét quyết định hoặc trình cấp có thẩm quyền phê duyệt điều chỉnh kế 
hoạch. 

 
Điều 4. Trình tự triển khai thực hiện dự án đầu tư xây dựng công trình 
1- Lập, thẩm định, phê duyệt nhiệm vụ thiết kế xây dựng công trình: 
Đơn vị được giao nhiệm vụ đại diện chủ đầu tư chịu trách nhiệm lập nhiệm vụ thiết kế xây 

dựng công trình theo đúng quy định để trình cấp có thẩm quyền phê duyệt theo phân cấp quyết 



định đầu tư hiện hành. 
Đối với công trình đầu tư thuộc thẩm quyền phê duyệt của UBND huyện: Giao cho Phòng 

Tài chính Kế hoạch chịu trách nhiệm tiếp nhận, kiểm tra hồ sơ, sau đó gửi văn bản lấy ý kiến của 
các ngành liên quan thẩm định nhiệm vụ thiết kế. 

+ Sau 7 ngày kể từ ngày nhận được văn bản của Phòng Tài chính Kế hoạch, các phòng chức 
năng phải thẩm định xong và gửi kết quả thẩm định bằng văn bản về Phòng Tài chính Kế hoạch. 

+ Sau 3 ngày kể từ ngày nhận được kết quả thẩm định của các phòng chức năng, Phòng 
Tài chính Kế hoạch tổng hợp xong và trình UBND huyện phê duyệt. 

- Đối với công trình do huyện làm chủ đầu tư, UBND huyện đã giao cho các đơn vị làm đại 
diện chủ đầu tư, nhưng thuộc thẩm quyền phê duyệt của UBND tỉnh: Giao cho Phòng Tài chính 
Kế hoạch chịu trách nhiệm tiếp nhận, kiểm tra hồ sơ. 

+ Trong thời gian 3 ngày kể từ ngày nhận đủ hồ sơ, Phòng Tài chính Kế hoạch chịu trách 
nhiệm tham mưu cho UBND huyện lập tờ trình gửi Sở Kế hoạch và Đầu tư. 

+ Phòng Tài chính Kế hoạch có trách nhiệm liên hệ chặt chẽ với Sở Kế hoạch và Đầu tư để 
có được kết quả thẩm định và quyết định phê duyệt nhiệm vụ thiết kế xây dựng công trình đảm 
bảo thời gian quy định. 

2. Lựa chọn nhà thầu tư vấn khảo sát, lập báo cáo kinh tế kỹ thuật: 
Đơn vị được giao nhiệm vụ đại diện chủ đầu tư chịu trách nhiệm lựa chọn đơn vị có đủ năng 

lực. Lập tờ trình, kèm theo hồ sơ năng lực, bài dự thầu của nhà thầu gửi về Phòng Tài chính Kế 
hoạch. 

Đối với công trình thuộc thẩm quyền phê duyệt của UBND huyện: Giao cho Phòng Tài chính 
Kế hoạch chịu trách nhiệm tiếp nhận, thẩm định hồ sơ và trình UBND huyện phê duyệt. Thời gian 
thẩm định và trình duyệt không quá 5 ngày kể từ ngày nhận đủ hồ sơ. 

Đối với công trình do huyện làm chủ đầu tư nhưng thuộc thẩm quyền phê duyệt của UBND 
tỉnh: Trong thời gian 3 ngày kể từ ngày nhận đủ hồ sơ, Phòng Tài chính Kế hoạch chịu trách 
nhiệm tham mưu cho UBND huyện lập tờ trình gửi Sở Kế hoạch và đầu tư. Giao cho đại diện chủ 
đầu tư gửi tờ trình, hồ sơ dự án và liên hệ chặt chẽ với Sở Kế hoạch - Đầu tư để có được kết quả 
thẩm định và quyết định phê duyệt đảm bảo thời gian quy định. 

3. Thực hiện công tác khảo sát, lập báo cáo kinh tế kỹ thuật: 
- Công tác khảo sát, lập báo cáo kinh tế kỹ thuật phải thực hiện đúng trình tự, nội dung như 

sau: 
+ Lập và phê duyệt nhiệm vụ khảo sát xây dựng. 
+ Lập và phê duyệt phương án kỹ thuật khảo sát xây dựng. 
+ Thực hiện, giám sát công tác khảo sát xây dựng. 
+ Lập báo cáo kết quả khảo sát xây dựng. 
+ Nghiệm thu công tác khảo sát xây dựng. 
+ Lập báo cáo kinh tế kỹ thuật xây dựng công trình. 
+ Nghiệm thu hồ sơ báo cáo kinh tế kỹ thuật xây dựng công trình. 
Đơn vị được giao nhiệm vụ đại diện chủ đầu tư chịu trách nhiệm ký kết hợp đồng kinh tế 

thực hiện công tác khảo sát, lập báo cáo kinh tế kỹ thuật và nghiệm thu sản phẩm hoàn thành 
đảm bảo đầy đủ nội dung và theo đúng trình tự quy định. 

Nhiệm vụ khảo sát xây dựng; Phương án kỹ thuật khảo sát xây dựng do nhà thầu tư vấn 
lập. Đơn vị được giao nhiệm vụ đại diện chủ đầu tư chịu trách nhiệm kiểm tra và trình cấp có 
thẩm quyền phê duyệt theo quy định. 

4. Trình thẩm định, phê duyệt báo cáo kinh tế kỹ thuật, thiết kế dự toán xây dựng công 
trình: 

Đơn vị được giao nhiệm vụ đại diện chủ đầu tư chịu trách nhiệm gửi tờ trình kèm theo hồ sơ 
báo cáo kinh tế kỹ thuật, thiết kế dự toán xây dựng công trình và các hồ sơ liên quan theo quy 
định về Phòng Tài chính Kế hoạch. 

* Đối với các công trình thuộc thẩm quyền phê duyệt của UBND huyện: 
Trong thời gian 2 ngày kể từ ngày nhận đủ hồ sơ, Phòng Tài chính Kế hoạch lập văn bản 

kèm theo hồ sơ báo cáo kinh tế kỹ thuật, thiết kế dự toán gửi cho các phòng liên quan để thẩm 
định. 



Trong thời gian 12 ngày kể từ ngày nhận được hồ sơ do Phòng Tài chính Kế hoạch gửi đến, 
các phòng liên quan phải thẩm định xong và gửi kết quả thẩm định bằng văn bản về Phòng Tài 
chính Kế hoạch. 

Sau 3 ngày kể từ ngày nhận được kết quả thẩm định của các phòng chức năng, Phòng Tài 
chính Kế hoạch phải tổng hợp xong và trình UBND huyện phê duyệt. 

Công trình có tổng mức đầu tư nhỏ hơn hoặc bằng 500 triệu đồng, thực hiện trình, phê 
duyệt báo cáo kinh tế kỹ thuật và thiết kế dự toán cùng một bước. 

Công trình có tổng mức đầu tư lớn hơn 500 triệu đồng, thực hiện trình, thẩm định, phê 
duyệt báo cáo kinh tế kỹ thuật xong thì mới tiếp tục trình, thẩm định, phê duyệt thiết kế bản vẽ 
thi công và dự toán. 

* Đối với các công trình do huyện làm chủ đầu tư nhưng thuộc thẩm quyền phê duyệt của 
UBND tỉnh: 

Trong thời gian 3 ngày kể từ ngày nhận đủ hồ sơ, Phòng Tài chính Kế hoạch chịu trách 
nhiệm tham mưu cho UBND huyện lập tờ trình gửi Sở Kế hoạch và đầu tư. 

Giao cho đại diện chủ đầu tư gửi tờ trình, hồ sơ dự án và phải liên hệ chặt chẽ với Sở Kế 
hoạch và Đầu tư để có được kết quả thẩm định và quyết định phê duyệt đảm bảo thời gian quy 
định. 

5. Lựa chọn nhà thầu thi công: 
* Đối với công trình thực hiện theo hình thức chỉ định thầu xây lắp: (Chỉ áp dụng đối với 

những công trình thiên tai bão lũ, những công trình do yêu cầu đặc biệt của cấp có thẩm quyền). 
Giao cho Phòng Tài chính Kế hoạch chủ trì và phối hợp với các phòng ban liên quan rà soát 

và lựa chọn các nhà thầu có đủ điều kiện về năng lực và uy tín, báo cáo Thường trực UBND 
huyện xem xét và phê chuẩn danh sách nhà thầu được phép tham gia thi công các công trình 
trên địa bàn huyện. Việc rà soát lựa chọn danh sách nhà thầu thi công phải đảm bảo tính công 
khai, khách quan đồng thời cần phải ưu tiên tạo điều kiện đối với các doanh nghiệp của địa 
phương. 

Hàng năm, căn cứ kế hoạch danh mục đầu tư được giao, căn cứ quyết định phê duyệt báo 
cáo kinh tế kỹ thuật, thiết kế dự toán và căn cứ danh sách nhà thầu đã được Thường trực UBND 
huyện phê chuẩn. Phòng Tài chính Kế hoạch tham mưu cho UBND huyện thông báo mời các nhà 
thầu nộp hồ sơ xin tham gia nhận thầu thi công. 

Sau khi nhận dược hồ sơ xin nhận thầu thi công công trình, Phòng Tài chính Kế hoạch thực 
hiện thẩm định hồ sơ và tham mưu cho UBND huyện quyết định hoặc trình cấp có thẩm quyền 
phê duyệt chỉ định nhà thầu thi công phù hợp với quy mô công trình được phê duyệt. 

* Đối với công trình thực hiện theo hình thức đấu thầu xây lắp: Giao cho đơn vị đại diện chủ 
đầu tư chịu trách nhiệm chủ trì phối hợp với Hội đồng đấu thầu xây lắp công trình của huyện để 
tổ chức thực hiện các bước theo đúng trình tự quy định. 

6. Tổ chức giám sát, thi công, nghiệm thu, thanh toán: 
Căn cứ quyết định chỉ định nhà thầu thi công (hoặc quyết định phê duyệt kết quả đấu thầu 

xây lắp), quyết định phê duyệt báo cáo kinh tế kỹ thuật, thiết kế dự toán, hồ sơ thiết kế thi công 
và dự toán chi tiết được duyệt. Đơn vị được giao nhiệm vụ đại diện chủ đầu tư chịu trách nhiệm 
ký kết hợp đồng kinh tế về việc giao nhận thầu thi công, tổ chức giám sát thi công, nghiệm thu 
khối lượng hoàn thành và thanh toán vốn theo đúng quy định. 

Trong quá trình triển khai thi công, nếu cần thiết phải gia hạn thời gian thi công hoặc điều 
chỉnh, bổ sung thiết kế dự toán xây dựng công trình thì đơn vị được giao nhiệm vụ đại diện chủ 
đầu tư kịp thời báo cáo giải trình và xin ý kiến chỉ đạo bằng văn bản của UBND huyện để làm căn 
cứ lập, trình phê duyệt điều chỉnh, bổ sung tổng mức đầu tư hoặc phê duyệt điều chỉnh, bổ sung 
thiết kế dự toán xây dựng công trình trước khi tiếp tục triển khai thi công. 

Định kỳ vào ngày 20 hàng tháng, ngày 20 tháng cuối quý, năm đơn vị được giao nhiệm vụ 
đại diện chủ đầu tư phải lập báo cáo tiến độ thực hiện gửi về Phòng Tài chính Kế hoạch.  Nội 
dung báo cáo tiến độ thực hiện cần phải nêu rõ những công việc đã hoàn thành, có khó khăn 
vướng mắc ở khâu nào, đề xuất, kiến nghị biện pháp giải quyết. 

Thủ trưởng đơn vị được giao nhiệm vụ đại diện chủ đầu tư phải chịu trách nhiệm về tiến độ 
thực hiện, chất lượng công trình và trình tự các bước từ khi khởi công cho đến khi hoàn thành 



bàn giao, quyết toán công trình theo quy định. 
Phòng Tài chính Kế hoạch tổng hợp báo cáo tiến độ thực hiện và tham mưu cho UBND 

huyện xem xét giải quyết kịp thời các khó khăn vướng mắc trong quá trình triển khai thực hiện 
kế hoạch đầu tư - xây dựng cơ bản trên địa bàn. 

Phòng Hạ tầng Kinh tế chủ trì, liên hệ và phối hợp với các ngành liên quan để tham mưu 
cho UBND huyện trong công tác kiểm tra, đánh giá chất lượng công trình XDCB trên địa bàn. 

Yêu cầu Kho bạc Nhà nước huyện thực hiện việc giải ngân thanh toán vốn theo đúng quyết 
định giao kế hoạch danh mục và vốn đầu tư của UBND huyện. Trong quá trình thực hiện không 
được tự ý ngừng thanh toán vốn, nếu có vướng mắc thì phải có văn bản báo cáo và xin ý kiến 
chỉ đạo của UBND huyện. 

7. Quyết toán vốn đầu tư công trình xây dựng cơ bản hoàn thành: 
Đơn vị được giao nhiệm vụ đại diện chủ đầu tư chịu trách nhiệm hoàn thiện hồ sơ hoàn 

công, lập và nộp báo cáo quyết toán công trình đảm bảo đúng thời gian quy định. Tại Thông tư 
số 33/2007/TT-BTC ngày 09 tháng 4 năm 2007 của Bộ Tài chính Hướng dẫn quyết toán vốn đầu 
tư. 

Đối với công trình thuộc thẩm quyền  phê duyệt của UBND huyện: Giao cho Phòng Tài chính 
Kế hoạch chịu trách nhiệm tổ chức việc tiếp nhận, thẩm tra hồ sơ đề nghị quyết toán và trình 
UBND huyện phê duyệt theo đúng quy định. 

Đối với công trình thuộc thẩm quyền phê duyệt của UBND tỉnh: Đơn vị được giao nhiệm vụ 
chủ đầu tư chịu trách nhiệm hoàn thiện hồ sơ hoàn công, lập báo cáo quyết toán và tham mưu 
cho UBND huyện trình UBND tỉnh phê duyệt quyết toán vốn đầu tư công trình đảm bảo đúng thời 
gian quy định. 

Hồ sơ trình thẩm tra, phê duyệt quyết toán vốn đầu tư công trình xây dựng cơ bản hoàn 
thành thực hiện theo hướng dẫn của cơ quan chủ trì thẩm tra quyết toán, đảm bảo phù hợp quy 
định của Bộ Tài chính. 

8. Quản lý, khai thác và sử dụng 
Các dự án hoàn thành, đại diện chủ đầu tư có trách nhiệm bàn giao đầy đủ tài sản, kèm 

theo hồ sơ của tài sản cho Ủy ban nhân dân xã, thị trấn, cơ quan đơn vị quản lý khai thác sử 
dụng, đồng thời gửi một bộ hồ sơ cho phòng chức năng để phối hợp quản lý. Các xã, thị trấn, cơ 
quan được nhận tài sản phải mở sổ sách quản lý theo quy định của chế độ quản lý tài sản công, 
đồng thời phải tổ chức bảo dưỡng, duy tu thường xuyên để tăng thêm hiệu quả sử dụng tài sản.  

Những tài sản thuộc thôn, bản hoặc nằm trong nhóm hộ, Ủy ban nhân dân xã, thị trấn giao 
cho trưởng thôn, bản, tổ trưởng dân phố tổ chức quản lý, khai thác và sử dụng theo quy định, 
các thôn, bản, tổ dân phố khi được giao quản lý tài sản phải xây dựng quy chế quản lý, quy chế 
này phải được thông qua cuộc họp thôn, bản, tổ dân phố để cùng thống nhất thực hiện. 

 
Chương III 

ĐIỀU KHOẢN THI HÀNH 
Điều 5. Việc giao nhận hồ sơ công trình ở tất cả các bước nêu trên, các bên giao, nhận phải 

thực hiện việc lập biên bản giao nhận hồ sơ. Nội dung biên bản giao nhận hồ sơ phải nêu rõ 
những hồ sơ đã có, những hồ sơ còn thiếu phải bổ sung. 

Điều 6. Quy định này có hiệu lực sau bảy ngày kể từ ngày ký ban hành và sẽ được chỉnh 
sửa bổ sung cho phù hợp với quy định mới của Ủy ban nhân dân tỉnh Lào Cai. Các cơ quan ban 
ngành, UBND các xã thị trấn căn cứ chức năng, nhiệm vụ giao tổ chức thực hiện các quy định 
trên./. 
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