
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 01 năm 2022 

QUYẾT ĐỊNH 

V/v công bố Danh mục thủ tục hành chính sửa đổi, bổ sung 

trong lĩnh vực đầu tƣ theo phƣơng thức đối tác công tƣ, đấu thầu 

thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Kế hoạch và Đầu tƣ 

 

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH NAM ĐỊNH 

 

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

Căn cứ Nghị định số 63/2010/NĐ-CP ngày 08 tháng 06 năm 2010 của 

Chính phủ về kiểm soát thủ tục hành chính;  

Căn cứ Nghị định số 92/2017/NĐ-CP ngày 07 tháng 8 năm 2017 của 

Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của các Nghị định liên quan đến kiểm 

soát thủ tục hành chính; 

Căn cứ Thông tư số 02/2017/TT-VPCP ngày 31 tháng 10 năm 2017 của Bộ 

trưởng, Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ hướng dẫn nghiệp vụ về kiểm soát thủ 

tục hành chính; 

Theo đề nghị của Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư tại Tờ trình số              

436/TTr-SKHĐT ngày 28/12/2021 về việc công bố Danh mục thủ tục hành chính 

sửa đổi, bổ sung trong lĩnh vực đầu tư theo phương thức đối tác công tư, đấu 

thầu thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Kế hoạch và Đầu tư, 

QUYẾT ĐỊNH: 

Điều 1. Công bố kèm theo Quyết định này Danh mục thủ tục hành chính sửa 

đổi, bổ sung trong lĩnh vực đầu tư theo phương thức đối tác công tư, đấu thầu 

thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Kế hoạch và Đầu tư (có danh mục kèm theo).  

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

Điều 3. Chánh Văn phòng UBND tỉnh, Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư và 

các tổ chức, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./. 

 
Nơi nhận: 
- Như Điều 3; 

- VPCP (Cục KSTTHC); 

- Cổng TTĐT tỉnh, Trang TTĐT VPUBND tỉnh; 

- Lưu: VT, VP11. 

CHỦ TỊCH 

 

 

 

 

Phạm Đình Nghị 



Phụ lục 

DANH MỤC THỦ TỤC HÀNH CHÍNH BAN HÀNH MỚI, SỬA ĐỔI, BỔ SUNG 

TRONG LĨNH VỰC ĐẦU TƢ THEO PHƢƠNG THỨC ĐỐI TÁC CÔNG TƢ, ĐẤU THẦU 

THUỘC THẨM QUYỀN GIẢI QUYẾT CỦA SỞ KẾ HOẠCH VÀ ĐẦU TƢ 

(Kèm theo Quyết định số          /QĐ-UBND ngày      tháng 01 năm 2022 

của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh) 

 

I. THỦ TỤC HÀNH CHÍNH BAN HÀNH MỚI 

TT Tên thủ tục hành chính Thời hạn giải quyết 
Địa điểm 

thực hiện 

Phí, lệ 

phí 
Căn cứ pháp lý 

 Lĩnh vực đầu tƣ theo phƣơng thức đối tác công tƣ 

1 

Thẩm định báo cáo nghiên cứu 

tiền khả thi, quyết định chủ 

trương đầu tư dự án PPP do 

nhà đầu tư đề xuất 

- Thời hạn thẩm định: Không quá 30 

ngày. 

- Thời hạn phê duyệt quyết định chủ 

trương đầu tư: Không quá 15 ngày. 

Trung tâm 

phục vụ 

hành chính 

công tỉnh, 

XTĐT và 

HTDN 

Không 
- Luật Đầu tư theo phương thức đối 

tác công tư ngày 18/6/2020; 

- Nghị định số 35/2021/NĐ-CP ngày 

29/3/2021; 2 

Thẩm định báo cáo nghiên cứu 

khả thi, quyết định phê duyệt 

dự án PPP do nhà đầu tư đề 

xuất 

- Thời hạn thẩm định: Không quá 60 

ngày 

- Thời hạn phê duyệt dự án PPP: 

Không quá 15 ngày 

Không 

3 

Thẩm định nội dung điều chỉnh 

chủ trương đầu tư, quyết định 

điều chỉnh chủ trương đầu tư 

dự án PPP do nhà đầu tư đề 

xuất 

- Thời hạn thẩm định: Không quá 30 

ngày. 

- Thời hạn phê duyệt quyết định điều 

chỉnh chủ trương đầu tư dự án PPP: 

Không quá 15 ngày. 

Trung tâm 

phục vụ 

hành chính 

công tỉnh, 

XTĐT và 

HTDN 

Không 

- Luật Đầu tư theo phương thức đối 

tác công tư ngày 18/6/2020; 

- Nghị định số 35/2021/NĐ-CP ngày 

29/3/2021; 
4 

Thẩm định nội dung điều chỉnh 

báo cáo nghiên cứu khả thi, 

quyết định phê duyệt điều 

chỉnh dự án PPP do nhà đầu tư 

đề xuất 

- Thời hạn thẩm định: Không quá 60 

ngày. 

- Thời hạn phê duyệt: Không quá 15 

ngày. 

Không 



2 

 

II. THỦ TỤC HÀNH CHÍNH SỬA ĐỔI, BỔ SUNG 

 

TT 
Tên thủ tục hành 

chính 

Nội dung 

sửa đổi 
Thời hạn giải quyết 

Địa điểm 

thực hiện 

Phí, lệ 

phí 
Căn cứ pháp lý 

 Lĩnh vực đấu thầu lựa chọn nhà đầu tƣ 
1
  

1 

Danh mục dự án 

đầu tư có sử dụng 

đất do nhà đầu tư 

đề xuất (đối với dự 

án không thuộc 

diện chấp thuận 

chủ trương đầu tư) 

Thành 

phần h  

sơ 

- Trong thời hạn 30 ngày kể từ khi 

nhận được đề xuất, Sở Kế hoạch và 

Đầu tư phối hợp với các cơ quan có 

liên quan tổng hợp danh mục dự án 

đầu tư có sử dụng đất; đánh giá việc 

đáp ứng đầy đủ điều kiện xác định dự 

án đầu tư có sử dụng đất quy định 

khoản 4 Điều 108 Nghị định số 

31/2021/NĐ-CP; xác định yêu cầu sơ 

bộ về năng lực, kinh nghiệm của nhà 

đầu tư, báo cáo Chủ tịch Ủy ban nhân 

dân cấp tỉnh. 

- Trong thời hạn 10 ngày kể từ ngày 

nhận được báo cáo của Sở Kế hoạch 

và Đầu tư, Chủ tịch Ủy ban nhân dân 

cấp tỉnh xem xét, phê duyệt danh mục 

dự án đầu tư có sử dụng đất, trong đó 

bao g m yêu cầu sơ bộ về năng lực, 

kinh nghiệm của nhà đầu tư. 

Trung tâm 

phục vụ hành 

chính công 

tỉnh, XTĐT 

và HTDN 

Không 

- Luật Đấu thầu ngày 26/11/2013; 

- Luật Đấu tư ngày 17/6/2020; 

- Nghị định số 25/2020/NĐ-CP 

ngày 28/02/2020; 

- Nghị định số 31/2021/NĐ-CP 

ngày 26/3/2021; 

- Thông tư số 09/2021/TT-

BKHĐT ngày 16/11/2021; 

 

                                            
1
 Thủ tục hành chính đã được công bố tại quyết định số 707/QĐ-UBND ngày31/3/2020 của Chủ tịch UBND tỉnh. 
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