
UỶ BAN NHÂN DÂN 

TỈNH NAM ĐỊNH 

Số:         /QĐ-UBND 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

Nam Định, ngày      tháng 8 năm 2022 

QUYẾT ĐỊNH 

Ban hành danh mục loại dự án được áp dụng cơ chế đặc thù trong tổ chức 

thực hiện dự án đầu tư xây dựng quy mô nhỏ, kỹ thuật không phức tạp thuộc 

Chương trình mục tiêu quốc gia giai đoạn 2021-2025 trên địa bàn tỉnh Nam Định 

UỶ BAN NHÂN DÂN TỈNH NAM ĐỊNH 

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

Căn cứ Luật Đầu tư công ngày 13/6/2019; Luật Xây dựng ngày 18/6/2014; 

Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Xây dựng ngày 17/6/2020; Luật Đấu 

thầu ngày 26/11/2013;  

Căn cứ Nghị định số 27/2022/NĐ-CP ngày 19/4/2022 của Chính phủ quy 

định cơ chế quản lý, tổ chức thực hiện các chương trình mục tiêu quốc gia; 

Căn cứ các văn bản: số 4751/BNN-VPĐP ngày 22/7/2022 của Bộ Nông 

nghiệp và Phát triển nông thôn; số 2771/LĐTBXH-VPQGGN ngày 01/8/2022 

của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội; số 2865/BVHTTDL-KHTC ngày 

03/8/2022 của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch; số 3036/BXD-HĐXD ngày 

08/8/2022 của Bộ Xây dựng về việc tham gia ý kiến danh mục loại dự án được 

áp dụng cơ chế đặc thù trong tổ chức thực hiện dự án đầu tư xây dựng quy mô 

nhỏ, kỹ thuật không phức tạp thuộc Chương trình mục tiêu quốc gia giai đoạn 

2021-2025 trên địa bàn tỉnh Nam Định; 

Theo đề nghị của Sở Kế hoạch và Đầu tư tại Tờ trình số 284/TTr-SKH&ĐT 

ngày 10/8/2022.          

QUYẾT ĐỊNH: 

Điều 1. Ban hành danh mục loại dự án được áp dụng cơ chế đặc thù trong 

tổ chức thực hiện dự án đầu tư xây dựng quy mô nhỏ, kỹ thuật không phức tạp 

thuộc Chương trình mục tiêu quốc gia giai đoạn 2021-2025 trên địa bàn tỉnh 

Nam Định, cụ thể: 

Danh mục công trình trên địa bàn thôn, xã được áp dụng cơ chế đặc thù: 

1. Công trình giao thông: Đường xã, đường thôn, đường giao thông ngõ, 

xóm, đường giao thông nội đồng. 

2. Công trình thuỷ nông, thuỷ lợi và phòng chống thiên tai. 
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3. Công trình hạ tầng thương mại, dịch vụ nông thôn.  

4. Công trình hạ tầng công cộng, công trình trung tâm văn hóa - thể thao 

cấp xã, nhà văn hóa - khu thể thao thôn, trường học, trạm y tế và công trình 

thông tin và truyền thông. 

5. Công trình kết cấu hạ tầng và chế biến sản phẩm hợp tác xã. 

6. Công trình nước sạch, vệ sinh môi trường nông thôn (trong đó không đầu 

tư lò đốt xử lý rác thải quy mô cấp xã).  

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký.  

Điều 3. Chánh Văn phòng UBND tỉnh; Thủ trưởng các Sở, ban, ngành, 

đoàn thể của tỉnh; Giám đốc Kho bạc Nhà nước tỉnh; Chủ tịch UBND các 

huyện, thành phố Nam Định; các Thành viên Ban Chỉ đạo các Chương trình 

mục tiêu quốc gia tỉnh Nam Định giai đoạn 2021-2025 và Thủ trưởng các cơ 

quan, đơn vị sử dụng vốn ngân sách nhà nước thuộc Chương trình giai đoạn 

2021-2025 chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./. 

 

Nơi nhận: 

- Thường trực Tỉnh uỷ; 

- Thường trực HĐND tỉnh; 

- Lãnh đạo UBND tỉnh; 

- Như Điều 3; 

- Cổng TTĐT tỉnh; 

- Lưu: VP1, VP3, VP5, VP7, VP6. 

TM. UỶ BAN NHÂN DÂN 

KT. CHỦ TỊCH 

PHÓ CHỦ TỊCH 

 

 

 

 

 

Trần Anh Dũng 
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