
UỶ BAN NHÂN DÂN 

TỈNH SƠN LA 

Số:        /QĐ-UBND 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

Sơn La, ngày        tháng  01  năm 2023 

 

QUYẾT ĐỊNH 

Sửa đổi, bổ sung một số nội dung tại Phụ lục 1 Quy định kèm theo Quyết 

định số 3005/QĐ-UBND ngày 06/12/2021 của UBND tỉnh v/v Ban hành Quy 

định một số nội dung cụ thể và trách nhiệm của các cơ quan, đơn vị trong 

quản lý, thực hiện các dự án đầu tư do cấp tỉnh quản lý 

 

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH SƠN LA 
 

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương năm 2015; Luật sửa đổi, bổ 

sung một số điều của Luật Tổ chức Chính phủ và Luật tổ chức Chính quyền địa 

phương sửa đổi, bổ sung năm 2019; 

Căn cứ Luật Đầu tư công năm 2019; Luật Đầu tư năm 2020; 

Căn cứ Luật Xây dựng năm 2014; Luật  sửa đổi, bổ sung một số điều của 

Luật Xây dựng năm 2020;  

Căn cứ Luật Đầu tư theo phương thức đối tác công tư năm 2020;  

Căn cứ Luật Đấu thầu năm 2013; Luật  sửa đổi, bổ sung một số điều của 

Luật Đầu tư công, Luật Đầu tư theo phương thức đối tác công tư, Luật Đầu tư, 

Luật Nhà ở, Luật Đấu thầu, Luật Điện lực, Luật Doanh nghiệp, Luật Thuế tiêu 

thụ đặc biệt và Luật Thi hành án dân sự năm 2022; 

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

hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Đầu tư công; Nghị định số 

10/2021/NĐ-CP ngày 03/3/2021 của Chính phủ về quản lý chi phí đầu tư xây 

dựng; Nghị định số 15/2021/NĐ-CP ngày 03/3/2021 của Chính phủ quy định chi 

tiết một số nội dung về quản lý dự án đầu tư xây dựng; Nghị định số 29/2021/NĐ-

CP ngày 26/3/2021 của Chính phủ về giám sát và đánh giá đầu tư; Nghị định số 

06/2021/NĐ-CP ngày 26/01/2021 của Chính phủ về quản lý chất lượng và bảo trì 

công trình xây dựng; Nghị định số 63/2014/NĐ-CP ngày 26/6/2014 quy định chi 

tiết thi hành một số điều của Luật Đấu thầu về lựa chọn nhà thầu; Nghị định số 

25/2020/NĐ-CP ngày 28/02/2020 quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật 

Đấu thầu về lựa chọn nhà đầu tư; Nghị định số 31/2021/NĐ-CP ngày 26/3/2021 

Quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Đầu tư; Nghị định 

số 35/2021/NĐ-CP ngày 29/3/2021 Quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành Luật 

Đầu tư theo phương thức đối tác công tư; Nghị định số 50/2021/NĐ-CP sửa đổi, 

bổ sung một số điều của Nghị định số 37/2015/NĐ-CP ngày 22/4/2015 của Chính 

phủ quy định chi tiết về hợp đồng xây dựng; 

Căn cứ Thông tư số 09/2021/TT-BKHĐT ngày 16/11/2021 của Bộ Kế 

hoạch và Đầu tư Hướng dẫn lựa chọn nhà đầu tư thực hiện dự án đầu tư theo 

phương thức đối tác công tư và dự án đầu tư có sử dụng đất; Thông tư số 

08/2022/TT-BKHĐT ngày 31/5/2022 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư Quy định chi 

tiết việc cung cấp, đăng tải thông tin về đấu thầu và lựa chọn nhà thầu trên Hệ 

thống mạng Đấu thầu Quốc gia; Thông tư số 10/2022/TT-BKHĐT ngày 
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15/6/2022 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư Quy định chi tiết việc cung cấp, đăng tải 

thông tin và lựa chọn nhà đầu tư trên Hệ thống mạng Đấu thầu Quốc gia; 

Căn cứ Quyết định số 1373/QĐ-BKHĐT ngày 29/7/2022 của Bộ Kế hoạch 

và Đầu tư về việc đính chính Thông tư số 10/2022/TT-BKHĐT ngày 15/6/2022 

của Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư Quy định chi tiết việc cung cấp, đăng tải 

thông tin và lựa chọn nhà đầu tư trên Hệ thống mạng Đấu thầu Quốc gia; 

Căn cứ Quyết định số 3005/QĐ-UBND ngày 06/12/2021 của UBND tỉnh 

v/v Ban hành Quy định một số nội dung cụ thể và trách nhiệm của các cơ quan, 

đơn vị trong quản lý, thực hiện các dự án đầu tư do cấp tỉnh quản lý; 

Theo đề nghị của Sở Kế hoạch và Đầu tư tại Tờ trình số 614/TTr-SKHĐT 

ngày 22/12/2022, 

QUYẾT ĐỊNH: 

Điều 1. Sửa đổi, bổ sung một số nội dung tại Phụ lục I Quy định kèm theo 

Quyết định số 3005/QĐ-UBND ngày 06/12/2021 của UBND tỉnh như sau: 

1. Sửa đổi yêu cầu “đồng thời nộp hồ sơ trực tiếp tại Sở Kế hoạch và Đầu 

tư gồm 01 bộ gốc và 07 bộ sao” tại cột các hoạt động cơ bản trong lựa chọn nhà 

đầu tư và cột Ghi chú của số thứ tự 3 Phụ lục I Quy định kèm theo Quyết định 

số 3005/QĐ-UBND ngày 06/12/2021 của UBND tỉnh thành “Nhà đầu tư chuẩn 

bị và nộp hồ sơ đăng ký thực hiện dự án trên Hệ thống mạng đấu thầu Quốc 

gia” để đảm bảo quy định tại điểm a khoản 1 Điều 20 Thông tư số 10/2022/TT-

BKHĐT ngày 15/6/2022 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư. 

2. Bổ sung nội dung vào cột Ghi chú “Sở Kế hoạch và Đầu tư lấy ý kiến 

của các cơ quan, đơn vị liên quan kèm theo hồ sơ đăng ký thực hiện dự án của 

các nhà đầu tư qua Hệ thống thư điện tử công vụ tỉnh Sơn La: 

https://mail.sonla.gov.vn/. Trường hợp một số cơ quan, đơn vị không có hòm thư 

công vụ thì gửi tài liệu qua đường bưu chính viễn thông” để các cơ quan, đơn vị 

thuận lợi tra cứu trong quá trình đánh giá hồ sơ.     

3. Các nội dung khác giữ nguyên theo Quy định kèm theo Quyết định số 

3005/QĐ-UBND ngày 06/12/2021 của UBND tỉnh. 

Điều 2. Chánh Văn phòng UBND tỉnh; Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư; 

Thủ trưởng các Sở, ban, ngành; Chủ tịch UBND các huyện, thành phố; các tổ 

chức, cá nhân có liên quan đến hoạt động đầu tư trên địa bàn tỉnh Sơn La chịu 

trách nhiệm thi hành quyết định này./. 

 Nơi nhận: 

- Thường trực Tỉnh ủy (b/c);  

- Thường trực HĐND tỉnh (b/c); 

- Chủ tịch, các PCT UBND tỉnh; 

- Như Điều 2; 

- VP UBND tỉnh (LĐ, CV, TT Thông tin); 

- Lưu, VT, TH (V.Hải). 

     TM. ỦY BAN NHÂN DÂN 

CHỦ TỊCH 

 

 

 

 

Hoàng Quốc Khánh 

https://mail.sonla.gov.vn/
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