
UỶ BAN NHÂN DÂN 

TỈNH NAM ĐỊNH 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
                        

Số:         /UBND-VP5 Nam Định, ngày      tháng 3 năm 2022 

V/v triển khai thực hiện các công việc  

thông báo lập Báo cáo đề xuất chủ trương  

đầu tư, Báo cáo nghiên cứu tiền khả thi dự án  

đầu tư công 

        

  

    Kính gửi:  

- Sở Kế hoạch và Đầu tư; 

- Sở Tài chính; 

- Sở Xây dựng; 

- Sở Giao thông vận tải; 

- Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn; 

- Sở Công thương; 

- Sở Tài nguyên và Môi trường; 

- Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng. 

Xét đề nghị tại văn bản số 496/SKH&ĐT-ĐTTĐ ngày 25/3/2022 của Sở Kế 

hoạch và Đầu tư về việc rà soát thủ tục chuẩn bị đầu tư các dự án sử dụng nguồn 

vốn đầu tư công.  

Ủy ban nhân dân tỉnh có ý kiến chỉ đạo như sau:  

1. Đồng ý với đề xuất của Sở Kế hoạch và Đầu tư về việc triển khai thực 

hiện các công việc thông báo lập Báo cáo đề xuất chủ trương đầu tư, Báo cáo 

nghiên cứu tiền khả thi dự án đầu tư công, như nội dung tại văn bản số 

496/SKH&ĐT-ĐTTĐ ngày 25/3/2022 của Sở Kế hoạch và Đầu tư.  

2. Giao Sở Kế hoạch và Đầu tư chủ trì, phối hợp với các sở quản lý công 

trình xây dựng chuyên ngành hướng dẫn các cơ quan chuyên môn, chủ đầu tư triển 

khai thực hiện theo quy định và tham mưu cho Ủy ban nhân dân tỉnh./. 

 
Nơi nhận:  
- Đ/c Chủ tịch UBND tỉnh; 

- Các đ/c PCT UBND tỉnh; 

- Như trên; 

- Lưu: Vp1, Vp3, Vp5. 

 

KT. CHỦ TỊCH 

PHÓ CHỦ TỊCH  

 

 

 

 
Hà Lan Anh 

 



UBND TỈNH NAM ĐỊNH CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

SỞ KẾ HOẠCH VÀ ĐẦU TƯ 
 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

Số: 496/SKH&ĐT-ĐTTĐ 
V/v rà soát thủ tục chuẩn bị đầu tư các  

dự án sử dụng nguồn vốn đầu tư công 

 

Nam Định, ngày 25 tháng 3 năm 2022 

 

Kính gửi: Ủy ban nhân dân tỉnh Nam Định 

 

 

Căn cứ Luật Đầu tư công số 39/2019/QH14 ngày 13/6/2019 của Quốc hội; 

Căn cứ Luật Xây dựng số 50/2014/QH13 ngày 18/6/2014; Luật sửa đổi, bổ sung 

một số điều của Luật Xây dựng số 62/2020/QH14 ngày 17/6/2020 của Quốc hội;  

Căn cứ Luật Ngân sách Nhà nước số 83/2015/QH13 ngày 25/6/2015 của 

Quốc hội; 

Căn cứ Nghị định số 40/2020/NĐ-CP ngày 06/4/2020 của Chính phủ về quy 

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

Thực hiện ý kiến chỉ đạo của UBND tỉnh tại Văn bản số 181/UBND-VP5 

ngày 21/3/2022 về việc rà soát thủ tục chuẩn bị đầu tư các dự án sử dụng nguồn 

vốn đầu tư công; trên cơ sở tiếp thu chọn lọc ý kiến của Sở Xây dựng tại Văn bản 

số 423/SXD-QLXD ngày 25/3/2022, Sở Giao thông vận tải tại Văn bản số 

516/SGTVT-QLCL ngày 25/3/2022, Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tại 

Văn bản số 556/SNN-QLXDCT ngày 25/3/2022, Sở Công thương tại Văn bản số 

297/SCT-QLNL ngày 25/3/2022, Sở Tài nguyên và Môi trường tại Văn bản số 

829/STNMT-VP ngày 25/3/2022, Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng tỉnh tại Văn 

bản số 308/BQLDA-KTTĐ ngày 25/3/2022 và các đơn vị liên quan; 

Sở Kế hoạch và Đầu tư báo cáo Ủy ban nhân dân tỉnh trình tự, thủ tục thông 

báo lập Báo cáo đề xuất chủ trương đầu tư, Báo cáo nghiên cứu tiền khả thi các dự 

án đầu tư công giao Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng tỉnh hoặc chủ sở hữu làm 

chủ đầu tư với nội dung như sau: 

1. Chủ sở hữu hoặc người quản lý, sử dụng công trình (sau đây gọi tắt là 

Chủ sở hữu) có Tờ trình đề nghị UBND tỉnh cho phép lập Báo cáo đề xuất chủ 

trương đầu tư, Báo cáo nghiên cứu tiền khả thi dự án. Trường hợp là đơn vị trực 

thuộc Sở, ngành thì Sở, ngành đồng thời có Tờ trình trình UBND tỉnh.  

Kèm theo Tờ trình là Báo cáo đề xuất dự án, trong đó nêu rõ các nội dung 

theo quy định tại khoản 2 Điều 18, điểm a khoản 2 Điều 30, khoản 1 Điều 31 và 

khoản 4 Điều 88 Luật Đầu tư công năm 2019. 

2. UBND tỉnh có văn bản giao Sở quản lý công trình xây dựng chuyên 

ngành, Sở Kế hoạch và Đầu tư xem xét, báo cáo UBND tỉnh (Sở Kế hoạch và Đầu 

tư chủ trì). 
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3. Sở quản lý công trình xây dựng chuyên ngành, Sở Kế hoạch và Đầu tư 

trình UBND tỉnh cho phép lập Báo cáo đề xuất chủ trương đầu tư, Báo cáo nghiên 

cứu tiền khả thi dự án với những nội dung chính sau: 

- Chủ đầu tư: Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng tỉnh, Chủ sở hữu. 

- Những nội dung khác có liên quan. 

4. Ban Cán sự Đảng UBND tỉnh báo cáo, xin ý kiến theo quy chế làm việc 

của Tỉnh ủy (đối với dự án phải xin ý kiến). 

5. UBND tỉnh ban hành Thông báo lập Báo cáo đề xuất chủ trương đầu tư 

với những nội dung chính: 

- Đồng ý chủ trương triển khai lập Báo cáo đề xuất chủ trương đầu tư, Báo 

cáo nghiên cứu tiền khả thi dự án với nội dung sau: 

+ Chủ đầu tư: Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng tỉnh, Chủ sở hữu. 

+ Những nội dung khác có liên quan. 

- Giao Sở quản lý công trình xây dựng chuyên ngành: Trên cơ sở xem xét 

hồ sơ Báo cáo đề xuất chủ trương đầu tư, Báo cáo nghiên cứu tiền khả thi dự án và 

Tờ trình của Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng tỉnh, Chủ sở hữu; có Tờ trình gửi 

UBND tỉnh, Sở Kế hoạch và Đầu tư xem xét, thẩm định Báo cáo đề xuất chủ 

trương đầu tư, Báo cáo nghiên cứu tiền khả thi dự án và trình cấp có thẩm quyền 

quyết định chủ trương đầu tư. 

- Giao Sở Kế hoạch và Đầu tư chủ trì, phối hợp với các đơn vị liên quan 

thẩm định Báo cáo đề xuất chủ trương đầu tư, Báo cáo nghiên cứu tiền khả thi 

dự án (UBND tỉnh Quyết định thành lập Hội đồng thẩm định dự án nhóm A), 

báo cáo UBND tỉnh trình cấp có thẩm quyền quyết định chủ trương đầu tư dự 

án theo quy định. 

6. Các nội dung liên quan khác thực hiện theo quy định của pháp luật. Trong 

quá trình thực hiện, nếu có vướng mắc đề nghị các cơ quan đơn vị gửi về Sở Kế 

hoạch và Đầu tư để tổng hợp, báo cáo Ủy ban nhân dân tỉnh theo đúng quy định. 

Sở Kế hoạch và Đầu tư trân trọng báo cáo Ủy ban nhân dân tỉnh xem xét, 

quyết định./. 

 
Nơi nhận: 
- Như trên; 

- Lưu: VT, ĐTTĐ. 

GIÁM ĐỐC 

 

 

 

 

 

 

 

Mai Văn Quyết 
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