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VĂN BẢN QUY PHẠM PHÁP LUẬT
ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH
ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH THỪA THIÊN HUẾ

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
ðộc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số: 34/2021/Qð-UBND

Thừa Thiên Huế, ngày 04 tháng 6 năm 2021

QUYẾT ðỊNH
Về việc sửa ñổi, bổ sung một số ñiều của Quy ñịnh ban hành kèm theo
Quyết ñịnh số 56/2016/Qð-UBND ngày 20/8/2016 của Ủy ban nhân dân tỉnh
ban hành quy ñịnh chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức
của Sở Thông tin và Truyền thông và tổ chức lại các phòng chuyên môn
thuộc Sở Thông tin và Truyền thông
ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH THỪA THIÊN HUẾ
Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền ñịa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015; Luật
sửa ñổi, bổ sung một số ñiều của Luật Tổ chức Chính phủ và Luật Tổ chức chính quyền
ñịa phương ngày 22 tháng 11 năm 2019;
Căn cứ Nghị ñịnh số 158/2018/Nð-CP ngày 22 tháng 11 năm 2018 của Chính phủ
quy ñịnh về thành lập, tổ chức lại, giải thể tổ chức hành chính;
Căn cứ Nghị ñịnh số 107/2020/Nð-CP ngày 14 tháng 9 năm 2020 của Chính phủ
về việc sửa ñổi, bổ sung một số ñiều của Nghị ñịnh số 24/2014/Nð-CP ngày 04 tháng 4
năm 2014 của Chính phủ quy ñịnh tổ chức các cơ quan chuyên môn thuộc Ủy ban
nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương;
Căn cứ Thông tư liên tịch số 06/2016/TTLT-BTTTT-BNV ngày 10 tháng 3 năm 2016
của Bộ Thông tin và Truyền thông và Bộ Nội vụ về việc Hướng dẫn chức năng, nhiệm vụ,
quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Thông tin và Truyền thông thuộc Ủy ban
nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương, Phòng Văn hóa và Thông tin thuộc
Ủy ban nhân dân huyện, quận, thị xã, thành phố trực thuộc tỉnh;
Theo ñề nghị của Giám ñốc Sở Nội vụ.
QUYẾT ðỊNH:
ðiều 1. Sửa ñổi, bổ sung một số ñiều của Quy ñịnh ban hành kèm theo
Quyết ñịnh số 56/2016/Qð-UBND ngày 20/8/2016 của Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành
quy ñịnh chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Thông tin và
Truyền thông như sau:
1. Sửa ñổi ðiểm a, Khoản 1, ðiều 3 như sau:
“Sở Thông tin và Truyền thông có Giám ñốc và các Phó Giám ñốc. Số lượng
Phó Giám ñốc Sở do Ủy ban nhân dân tỉnh quyết ñịnh”.
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ðiều 2. Tổ chức lại các phòng chuyên môn thuộc Sở Thông tin và Truyền thông
như sau:
1. Hợp nhất “Văn phòng” và “Phòng Kế hoạch - Tài chính” thành “Văn phòng”;
2. Sau khi tổ chức lại, Sở Thông tin và Truyền thông có cơ cấu tổ chức các
phòng và các ñơn vị sự nghiệp công lập trực thuộc như sau:
a) Phòng chuyên môn thuộc Sở, gồm:
- Văn phòng;
- Thanh tra;
- Phòng Bưu chính - Viễn thông;
- Phòng Công nghệ thông tin;
- Phòng Thông tin - Báo chí - Xuất bản.
b) ðơn vị sự nghiệp công lập trực thuộc Sở: Trung tâm Giám sát, ñiều hành
ñô thị thông minh.
Việc quy ñịnh chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và tổ chức bộ máy của các phòng
chuyên môn, ñơn vị sự nghiệp trực thuộc Sở; bổ nhiệm, bổ nhiệm lại, miễn nhiệm,
cách chức Trưởng phòng, Phó Trưởng phòng và tương ñương; cấp trưởng, cấp phó
các ñơn vị trực thuộc Sở thực hiện theo quy ñịnh hiện hành và phân cấp của Ủy ban
nhân dân tỉnh.
ðiều 3. Hiệu lực thi hành
Quyết ñịnh này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 15 tháng 6 năm 2021 và bãi bỏ
ðiểm a, Khoản 1, ðiều 3; Khoản 2, ðiều 3 của Quy ñịnh ban hành kèm theo
Quyết ñịnh số 56/2016/Qð-UBND ngày 20/8/2016 của Ủy ban nhân dân tỉnh ban
hành quy ñịnh chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Thông tin
và Truyền thông.
ðiều 4. Tổ chức thực hiện:
1. Giám ñốc Sở Thông tin và Truyền thông:
a) Quy ñịnh chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và tổ chức bộ máy của các phòng
chuyên môn thuộc Sở theo quy ñịnh hiện hành và phân cấp của Ủy ban nhân dân tỉnh;
rà soát, sửa ñổi các quy chế, quy ñịnh khác có liên quan ñảm bảo cho công tác ñiều hành,
hoạt ñộng của Sở theo ñúng quy ñịnh của pháp luật.
b) Rà soát, hoàn thiện bản mô tả công việc và khung năng lực theo danh mục vị trí
việc làm ñối với cơ quan hành chính; danh mục vị trí việc làm, hạng chức danh
nghề nghiệp tối thiểu ñối với các ñơn vị sự nghiệp công lập trình Ủy ban nhân dân tỉnh
sửa ñổi, bổ sung theo quy ñịnh. Chỉ ñạo xây dựng phương án tự chủ về tài chính
ñối với các ñơn vị sự nghiệp công lập, gửi Sở Tài chính thẩm ñịnh, trình Ủy ban
nhân dân tỉnh phê duyệt theo quy ñịnh.
c) Chỉ ñạo, quản lý chặt chẽ và thực hiện chuyển giao tài sản, tài chính, cơ sở
vật chất, trang thiết bị, hồ sơ, tài liệu không ñể xảy ra lãng phí, thất thoát; ñảm bảo
các hoạt ñộng diễn ra thông suốt, không bị gián ñoạn trong thực hiện chức năng,
nhiệm vụ, quyền hạn của Sở và của ñơn vị trực thuộc Sở.
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d) Thực hiện bố trí, sắp xếp lãnh ñạo quản lý, công chức, viên chức, người lao ñộng
thuộc thẩm quyền phân cấp quản lý ñảm bảo công khai, minh bạch, khách quan, ñúng
quy ñịnh hiện hành, ñảm bảo trình ñộ chuyên môn phù hợp với vị trí việc làm ñã
ñược phê duyệt; quan tâm công tác cán bộ, giải quyết chế ñộ, chính sách ñối với
công chức, viên chức, người lao ñộng khi thực hiện sắp xếp tổ chức bộ máy theo
ñúng quy ñịnh hiện hành.
2. Giám ñốc Sở Nội vụ: Có trách nhiệm kiểm tra, theo dõi, ñôn ñốc Sở Thông tin
và Truyền thông tổ chức thực hiện các nhiệm vụ tại Khoản 1 ðiều này theo ñúng
quy ñịnh của pháp luật.
3. Giám ñốc Sở Tài chính: Hướng dẫn Sở Thông tin và Truyền thông xây dựng
phương án tự chủ về tài chính của các ñơn vị sự nghiệp công lập trực thuộc Sở Thông tin
và Truyền thông, thẩm ñịnh, trình Ủy ban nhân dân tỉnh theo quy ñịnh.
4. Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh, Giám ñốc Sở Nội vụ, Giám ñốc
Sở Thông tin và Truyền thông, Thủ trưởng các cơ quan liên quan, Chủ tịch Ủy ban
nhân dân các huyện, thị xã và thành phố Huế chịu trách nhiệm thi hành Quyết ñịnh này./.
TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
CHỦ TỊCH
Phan Ngọc Thọ
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CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Số: 35/2021/Qð-UBND

Thừa Thiên Huế, ngày 04 tháng 6 năm 2021

05

ðộc lập - Tự do - Hạnh phúc

QUYẾT ðỊNH
Ban hành Quy ñịnh trình tự thủ tục thực hiện, giám sát,
quản lý dự án ñầu tư và xây dựng không sử dụng vốn ngân sách nhà nước
trên ñịa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế
ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH THỪA THIÊN HUẾ
Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền ñịa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015;
Căn cứ Luật Sửa ñổi, bổ sung một số ñiều của Luật Tổ chức Chính phủ và Luật
Tổ chức chính quyền ñịa phương ngày 22 tháng 11 năm 2019;
Căn cứ Luật ðầu tư ngày 17 tháng 6 năm 2020;
Căn cứ Luật Phòng cháy và Chữa cháy ngày 29 tháng 6 năm 2001;
Căn cứ Luật sửa ñổi, bổ sung một số ñiều của Luật phòng cháy và chữa cháy
ngày 22 tháng 11 năm 2013;
Căn cứ Luật ðấu thầu ngày 26 tháng 11 năm 2013;
Căn cứ Luật ðất ñai ngày 29 tháng 11 năm 2013;
Căn cứ Luật Xây dựng số ngày 18 tháng 6 năm 2014;
Căn cứ Luật sửa ñổi, bổ sung một số ñiều của Luật Xây dựng ngày 17 tháng 6
năm 2020;
Căn cứ Luật Bảo vệ môi trường ngày 23 tháng 6 năm 2014;
Căn cứ Luật Nhà ở ngày 25 tháng 11 năm 2014;
Căn cứ Luật Quản lý, sử dụng tài sản công ngày 21 tháng 6 năm 2017;
Căn cứ Luật Lâm nghiệp ngày 15 tháng 11 năm 2017;
Căn cứ Luật Quy hoạch ngày 24 tháng 11 năm 2017;
Căn cứ Luật sửa ñổi bổ sung một số ñiều của 11 Luật có liên quan ñến quy hoạch
ngày 15 tháng 6 năm 2018;
Căn cứ Luật sửa ñổi, bổ sung một số ñiều của 37 luật có liên quan ñến quy hoạch
ngày 20 tháng 11 năm 2018;
Căn cứ Nghị ñịnh số 69/2008/Nð-CP ngày 30 tháng 5 năm 2008 của Chính phủ
về chính sách khuyến khích xã hội hóa ñối với các hoạt ñộng trong lĩnh vực giáo dục,
dạy nghề, y tế, văn hóa, thể thao, môi trường;
Căn cứ Nghị ñịnh số 59/2014/Nð-CP ngày 16 tháng 6 năm 2014 của Chính phủ
sửa ñổi, bổ sung một số ñiều của Nghị ñịnh số 69/2008/Nð-CP ngày 30 tháng 5
năm 2008 của Chính phủ về chính sách khuyến khích xã hội hóa ñối với các hoạt ñộng
trong lĩnh vực giáo dục, dạy nghề, y tế, văn hóa, thể thao, môi trường;
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Căn cứ Nghị ñịnh số 25/2020/Nð-CP ngày 28 tháng 02 năm 2020 của Chính phủ
quy ñịnh chi tiết một số ñiều của Luật ðầu thầu về lựa chọn nhà ñầu tư;
Căn cứ Nghị ñịnh số 31/2021/Nð-CP ngày 26 tháng 3 năm 2021 của Chính phủ
Quy ñịnh chi tiết và hướng dẫn thi hành một số ñiều của Luật ðầu tư;
Căn cứ Thông tư 03/2021/TT-BKHðT ngày 09 tháng 4 năm 2021 của Bộ Kế hoạch
và ðầu tư quy ñịnh mẫu văn bản, báo cáo liên quan ñến hoạt ñộng ñầu tư tại Việt Nam,
ñầu tư từ Việt Nam ra nước ngoài và xúc tiến ñầu tư;
Theo ñề nghị của Giám ñốc Sở Kế hoạch và ðầu tư tại Tờ trình số 1622/TTr-SKHðT
ngày 25 tháng 5 năm 2021.
QUYẾT ðỊNH:
ðiều 1. Ban hành kèm theo Quyết ñịnh này Quy ñịnh trình tự thủ tục thực hiện,
giám sát, quản lý dự án ñầu tư và xây dựng không sử dụng vốn ngân sách nhà nước
trên ñịa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế.
ðiều 2. Hiệu lực thi hành
Quyết ñịnh này có hiệu lực kể từ ngày 15 tháng 6 năm 2021 và thay thế Quyết ñịnh
số 26/2016/Qð-UBND ngày 25 tháng 4 năm 2016 của Uỷ ban nhân dân tỉnh Ban hành
quy ñịnh trình tự thủ tục thực hiện, giám sát, quản lý dự án ñầu tư và xây dựng không
sử dụng vốn nhà nước trên ñịa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế.
ðiều 3. Tổ chức thực hiện
Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh; Giám ñốc các sở, ban, ngành cấp tỉnh;
Chủ tịch Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố Huế; Thủ trưởng các cơ quan
liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết ñịnh này./.
TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Nguyễn Văn Phương
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ỦY BAN NHÂN DÂN
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
TỈNH THỪA THIÊN HUẾ
ðộc lập - Tự do - Hạnh phúc
QUY ðỊNH
Trình tự thủ tục thực hiện, giám sát, quản lý dự án ñầu tư và xây dựng
không sử dụng vốn ngân sách nhà nước trên ñịa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế
(Ban hành kèm theo Quyết ñịnh số 35/2021/Qð-UBND ngày 04 tháng 6 năm 2021
của UBND tỉnh Thừa Thiên Huế)
Chương I
NHỮNG QUY ðỊNH CHUNG
ðiều 1. Phạm vi ñiều chỉnh
1. Quy ñịnh này quy ñịnh trình tự thủ tục thực hiện, giám sát, quản lý dự án ñầu
tư kinh doanh (không bao gồm các dự án ñầu tư công theo quy ñịnh của Luật ðầu tư
công, dự án ñầu tư kinh doanh theo hình thức ñối tác công tư) có nhu cầu thuê ñất,
giao ñất, chuyển ñổi mục ñích sử dụng ñất trên ñịa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế.
2. ðối với các dự án nằm trong các khu công nghiệp, khu kinh tế Chân Mây - Lăng Cô,
khu kinh tế cửa khẩu thực hiện theo quy ñịnh này và quy ñịnh riêng của Ủy ban
nhân dân tỉnh.
ðiều 2. ðối tượng áp dụng
Quy ñịnh này áp dụng ñối với nhà ñầu tư và cơ quan nhà nước có thẩm quyền,
tổ chức, cá nhân thực hiện hoạt ñộng ñầu tư kinh doanh.
ðiều 3. Nguyên tắc chung trong việc thủ tục thực hiện, giám sát, quản lý
dự án ñầu tư kinh doanh
1. Tuân thủ quy hoạch cấp quốc gia, quy hoạch vùng, quy hoạch tổng thể
phát triển kinh tế - xã hội tỉnh, quy hoạch tỉnh, quy hoạch sử dụng ñất, quy hoạch
xây dựng, quy hoạch ngành, thuộc danh mục dự án cần thu hồi ñất ñược duyệt theo
quy ñịnh của pháp luật về ñất ñai, chương trình phát triển ñô thị (nếu có) theo
quy ñịnh của pháp luật về phát triển ñô thị ñã ñược phê duyệt và các quy ñịnh
liên quan theo các quy ñịnh của pháp luật hiện hành.
2. Các hồ sơ, giấy tờ nhà ñầu tư ñã nộp, ñược ký số, xác thực khi thực hiện thủ tục
hành chính tại Cổng dịch vụ công của tỉnh ñược kế thừa và tái sử dụng cho các lần
giao dịch tiếp theo (chỉ cần nộp một lần nếu không có sự thay ñổi). Cơ quan xử lý hồ sơ
có trách nhiệm tra cứu, sử dụng Hồ sơ ñiện tử ñã ñược số hóa, ký số và lưu trữ tại
Cổng dịch vụ công của tỉnh ñể giải quyết thủ tục hành chính cho nhà ñầu tư. Dữ liệu
tại Cổng dịch vụ công tỉnh ñược cập nhật, liên thông với hệ thống phần mềm giám sát,
quản lý dự án ñầu tư.
3. Cơ quan ñược lấy ý kiến về dự án ñầu tư có trách nhiệm trả lời cơ quan lấy ý kiến
trong thời hạn quy ñịnh tại Quy ñịnh này; quá thời hạn quy ñịnh mà không có ý kiến
ñược xem là ñã ñồng ý với những nội dung thuộc lĩnh vực quản lý của mình.
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4. Trường hợp thủ tục hành chính liên quan ñến chức năng nhiệm vụ của nhiều
cơ quan thì cơ quan nhà nước ñược giao chủ trì xử lý không xem xét lại kết quả ñã
ñược thẩm ñịnh của các cơ quan chuyên ngành khác trừ trường hợp có chỉ ñạo của
cơ quan cấp trên.
5. Thời hạn giải quyết hồ sơ của các cơ quan, ñơn vị liên quan là thời gian giao
dịch hành chính trong hệ thống lưu trữ, ñược theo dõi, quản lý bằng Hệ thống phần
mềm giám sát, quản lý dự án ñầu tư.
ðiều 4. Giải thích từ ngữ
1. Hệ thống phần mềm giám sát, quản lý dự án ñầu tư là hệ thống thông tin ñiện tử
ñược sử dụng ñể cập nhật, lưu trữ, thực hiện báo cáo, quản lý thông tin về dự án ñầu tư
kinh doanh trên ñịa bàn tỉnh. Thông tin lưu trữ tại Hệ thống phần mềm giám sát,
quản lý dự án ñầu tư ñược sử dụng thống nhất và xuyên suốt trong quá trình thực hiện
các thủ tục về dự án ñầu tư.
2. Ủy ban nhân dân (sau ñây viết tắt là UBND) cấp huyện: Gồm UBND các
huyện, thị xã, thành phố Huế.
3. Cơ quan nhà nước có thẩm quyền: Cơ quan chuyên môn của Ủy ban nhân dân
cấp tỉnh; Ủy ban nhân dân cấp huyện.
4. Số ngày giải quyết hồ sơ ñược quy ñịnh tại Quy ñịnh này ñược hiểu là số ngày
làm việc.
Chương II
TRÌNH TỰ, NGUYÊN TẮC GIẢI QUYẾT CÁC THỦ TỤC
HÀNH CHÍNH
ðiều 5. Trình tự thực hiện dự án
1. Các thủ tục hành chính liên quan ñến dự án ñầu tư và xây dựng kinh doanh do
các sở, ban, ngành và UBND cấp huyện giải quyết, bao gồm:
a) Bước 1. Lập, thẩm ñịnh, phê duyệt danh mục dự án làm cơ sở ñể lập hồ sơ ñề nghị
chấp thuận chủ trương ñầu tư;
b) Bước 2. Chấp thuận chủ trương ñầu tư; Quyết ñịnh chủ trương chuyển mục
ñích sử dụng rừng sang mục ñích khác (nếu có).
c) Bước 3. Lựa chọn nhà ñầu tư. Thực hiện một trong các hình thức sau:
- ðấu giá quyền sử dụng ñất ñể thực hiện dự án;
- Lựa chọn nhà ñầu tư thực hiện dự án thuộc trường hợp nhà nước thu hồi ñất;
- Lựa chọn nhà ñầu tư thực hiện dự án theo pháp luật chuyên ngành, pháp luật
về xã hội hóa;
- Lựa chọn nhà ñầu tư thực hiện dự án nhà ở xã hội;
- Lựa chọn nhà ñầu tư có từ hai nhà ñầu tư trở lên ñăng ký lựa chọn một ñịa ñiểm
ñể thực hiện dự án.
- Chấp thuận nhà ñầu tư.
d) Bước 4. Lập quy hoạch; lập phương án bồi thường, hỗ trợ, tái ñịnh cư hoặc
nhận chuyển nhượng, thuê quyền sử dụng ñất, nhận góp vốn bằng quyền sử dụng ñất
ñể sản xuất, kinh doanh.
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ñ) Bước 5. Lập các thủ tục liên quan ñể ñược giao ñất, cho thuê ñất; cấp phép
xây dựng.
- Lập báo cáo ñánh giá tác ñộng môi trường hoặc kế hoạch bảo vệ môi trường
trình cấp có thẩm quyền thẩm ñịnh, phê duyệt hoặc xác nhận;
- Lập, thẩm ñịnh báo cáo nghiên cứu khả thi ñầu tư xây dựng; Lập, thẩm ñịnh
thiết kế xây dựng triển khai sau thiết kế cơ sở ñối với công trình thuộc dự án ñược
xây dựng tại khu vực không có quy hoạch ñô thị, quy hoạch xây dựng khu chức năng
hoặc quy hoạch chi tiết xây dựng ñiểm dân cư nông thôn;
- Lập, thẩm duyệt thiết kế phòng cháy chữa cháy;
- Lâp, thẩm ñịnh, phê duyệt phương án trồng rừng thay thế diện tích rừng
chuyển ñổi mục ñích sử dụng rừng sang mục ñích khác (nếu có);
- Lập, thẩm ñịnh, phê duyệt chuyển ñổi ñất rừng phòng hộ, ñất rừng ñặc dụng;
ñất trồng lúa nước sang mục ñích khác (nếu có).
e) Bước 6. Thực hiện thủ tục giao ñất, cho thuê ñất; cấp giấy chứng nhận quyền
sử dụng ñất.
g) Bước 7. Cấp Giấy phép xây dựng (nếu có).
h) Bước 8. Triển khai dự án.
i) Bước 9. Nghiệm thu, bàn giao, ñưa dự án vào hoạt ñộng.
k) Bước 10. Hỗ trợ, giám sát, ñánh giá kết quả ñầu tư.
2. Việc lập và gửi hồ sơ ñể giải quyết các thủ tục hành chính tại khoản 1 ðiều
này do tổ chức, cá nhân tự thực hiện khi có ñủ năng lực hoặc thuê tư vấn có tư cách
pháp nhân, ñủ ñiều kiện năng lực theo quy ñịnh của pháp luật.
ðiều 6. Nguyên tắc giải quyết các thủ tục hành chính
1. Sở Kế hoạch và ðầu tư là cơ quan ñầu mối, thực hiện chức năng quản lý
nhà nước về ñầu tư, theo dõi tổng hợp các dự án ñầu tư và xây dựng có mục ñích
kinh doanh và không sử dụng vốn ngân sách nhà nước. Tổ chức thẩm ñịnh danh mục
dự án làm cơ sở ñể lập hồ sơ ñề nghị chấp thuận chủ trương ñầu tư, danh mục các dự án
có sử dụng ñất trên ñịa bàn, trình UBND tỉnh phê duyệt. Chịu trách nhiệm hướng dẫn
trình tự, thủ tục ñầu tư ñối với các dự án; tiếp nhận thẩm ñịnh trình UBND tỉnh
chấp thuận, ñiều chỉnh chủ trương ñầu tư dự án; cấp, ñiều chỉnh Quyết ñịnh chủ trương
ñầu tư; cấp, ñiều chỉnh, giấy chứng nhận ñăng ký ñầu tư; chuyển nhượng dự án;
ngừng hoạt ñộng dự án; chấm dứt hoạt ñộng của dự án; thu hồi chủ trương ñầu tư,
giấy chứng nhận ñăng ký ñầu tư; ký quỹ bảo ñảm thực hiện dự án ñầu tư, hoàn trả
hoặc nộp ngân sách nhà nước tiền ký quỹ bảo ñảm thực hiện dự án ñầu tư theo quy ñịnh.
Tham mưu UBND tỉnh trong công tác ñấu thầu, chỉ ñịnh thầu lựa chọn nhà ñầu tư;
phối hợp với các cơ quan có liên quan ñánh giá sơ bộ năng lực, kinh nghiệm của các
nhà ñầu tư ñã gửi hồ sơ ñăng ký thực hiện dự án; thực hiện chức năng giám sát tổng thể
ñầu tư.
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2. Sở Xây dựng hướng dẫn, tiếp nhận và xử lý hồ sơ liên quan ñến các thủ tục
về: Thẩm ñịnh quy hoạch chi tiết xây dựng; thẩm ñịnh báo cáo nghiên cứu khả thi
ñầu tư xây dựng, thiết kế xây dựng triển khai sau thiết kế cơ sở theo phân cấp; cấp phép
xây dựng; chủ trì thẩm ñịnh ñiều kiện ñược huy ñộng vốn ñể ñầu tư xây dựng nhà ở
xã hội; thẩm ñịnh giá bán, giá cho thuê, giá cho thuê mua nhà ở xã hội; kiểm tra
nghiệm thu ñưa công trình vào sử dụng theo phân cấp.
3. Sở Tài nguyên và Môi trường hướng dẫn, tiếp nhận và xử lý hồ sơ liên quan
ñến các thủ tục về: ñất ñai, tài nguyên nước, tài nguyên khoáng sản, môi trường.
4. Trung tâm phục vụ hành chính công các cấp là cơ quan ñầu mối tiếp nhận hồ sơ
chuyển các cơ quan, ñơn vị tham mưu thực hiện theo ñúng quy ñịnh.
5. Các sở ngành liên quan khác, UBND cấp huyện theo chức năng nhiệm vụ của
từng ñơn vị hướng dẫn, tiếp nhận giải quyết các thủ tục cho các nhà ñầu tư.
ðiều 7. Một số thẩm quyền trong lựa chọn nhà ñầu tư dự án có sử dụng ñất
1. Ủy ban nhân dân tỉnh là cơ quan nhà nước có thẩm quyền ký kết hợp ñồng
với nhà ñầu tư theo quy ñịnh của Luật ðấu thầu. ðể ñảm bảo quản lý dự án ñồng bộ
thống nhất, Ủy ban nhân dân tỉnh ủy quyền cho cơ quan ñược giao nhiệm vụ là bên
mời thầu dự án tổ chức ñàm phán, hoàn thiện và ký kết hợp ñồng với nhà ñầu tư ñược
lựa chọn.
2. Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh là người có thẩm quyền phê duyệt chấp thuận
chủ trương ñầu tư, danh mục dự án có sử dụng ñất, kế hoạch lựa chọn nhà ñầu tư, hồ sơ
mời thầu, hồ sơ yêu cầu, danh sách nhà ñầu tư ñáp ứng yêu cầu về kỹ thuật, kết quả
lựa chọn nhà ñầu tư, chấp thuận nhà ñầu tư.
3. Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh giao cơ quan chuyên môn thuộc Ủy ban nhân dân
cấp tỉnh, cơ quan trực thuộc Ủy ban nhân dân cấp tỉnh, Ủy ban nhân dân cấp huyện là
bên mời thầu, cụ thể một số nội dung như sau:
a) Ủy ban nhân dân cấp huyện là bên mời thầu dự án có sử dụng ñất thuộc ñịa
bàn mà Ủy ban nhân dân cấp huyện là ñơn vị quản lý dự án sau ñầu tư.
b) Cơ quan chuyên môn thuộc Ủy ban nhân dân tỉnh, cơ quan trực thuộc Ủy ban
nhân dân cấp tỉnh là bên mời thầu dự án có sử dụng ñất trong các trường hợp: trên
ñịa bàn từ 02 huyện trở lên, ñịa bàn khu ñô thị mới, các dự án theo pháp luật chuyên
ngành, pháp luật xã hội hóa và dự án do Ủy ban nhân dân tỉnh giao nhiệm vụ.
c) Bên mời thầu dự án có sử dụng ñất thực hiện trách nhiệm của mình theo quy
ñịnh của Luật ðấu thầu và pháp luật có liên quan, chịu trách nhiệm trước pháp luật,
Ủy ban nhân dân tỉnh, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh về nội dung công việc, nhiệm vụ
ñược giao.
4. Sở Xây dựng, Sở quản lý công trình xây dựng chuyên ngành cho ý kiến về
phương pháp, nội dung xác ñịnh sơ bộ tổng chi phí thực hiện dự án, không bao gồm
chi phí bồi thường, hỗ trợ, tái ñịnh cư, tiền sử dụng ñất, tiền thuê ñất (giá trị m1) do
bên mời thầu xác ñịnh.
5. Sở Tài chính cho ý kiến về phương pháp, nội dung tiền sử dụng ñất, tiền thuê
ñất dự kiến do bên mời thầu xác ñịnh.
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6. Sở Kế hoạch và ðầu tư chịu trách nhiệm tổ chức thẩm ñịnh các nội dung:
kế hoạch lựa chọn nhà ñầu tư, hồ sơ mời thầu, hồ sơ yêu cầu, danh sách nhà ñầu tư
ñáp ứng yêu cầu về kỹ thuật, kết quả lựa chọn nhà ñầu tư.
ðiều 8. Hình thức lựa chọn nhà ñầu tư ñối với dự án thuộc trường hợp
nhà nước thu hồi ñất, dự án theo luật chuyên ngành, pháp luật về xã hội hóa
1. Áp dụng hình thức ñấu thầu rộng rãi quốc tế: Theo quy ñịnh tại khoản 1 ðiều 10
Nghị ñịnh số 25/2020/Nð-CP ngày 28/02/2020 của Chính phủ quy ñịnh chi tiết thi hành
một số ñiều của Luật ðấu thầu về lựa chọn nhà ñầu tư.
2. Áp dụng hình thức ñấu thầu rộng rãi trong nước: Theo quy ñịnh tại khoản 2
ðiều 10 Nghị ñịnh số 25/2020/Nð-CP.
Chương III
LẬP, THẨM ðỊNH, PHÊ DUYỆT DANH MỤC DỰ ÁN, CHẤP THUẬN
CHỦ TRƯƠNG ðẦU TƯ; PHÊ DUYỆT CHỦ TRƯƠNG CHUYỂN ðỔI
MỤC ðÍCH SỬ DỤNG RỪNG SANG MỤC ðÍCH KHÁC
ðiều 9. Lập, thẩm ñịnh, phê duyệt danh mục dự án làm cơ sở ñể lập hồ sơ
ñề nghị chấp thuận chủ trương ñầu tư
1. Lập danh mục dự án làm cơ sở ñể lập hồ sơ ñề nghị chấp thuận chủ trương
ñầu tư: Các sở, ban, ngành và UBND cấp huyện, các ñơn vị sự nghiệp trực thuộc
UBND tỉnh căn cứ quy hoạch cấp quốc gia, quy hoạch vùng, quy hoạch tỉnh, quy hoạch
tổng thể phát triển kinh tế - xã hội tỉnh, quy hoạch ñô thị, quy hoạch xây dựng,
quy hoạch sử dụng ñất, quy hoạch ngành, kế hoạch có liên quan khác lập danh mục
dự án làm cơ sở ñể lập hồ sơ ñề nghị chấp thuận chủ trương ñầu tư (theo Mẫu số 01,
Phụ lục ñính kèm và sắp xếp theo thứ tự ưu tiên) gửi Sở Kế hoạch và ðầu tư ñể
tổng hợp, trình UBND tỉnh phê duyệt làm cơ sở chấp thuận chủ trương ñầu tư ñể
công bố danh mục thu hút ñầu tư theo thời kỳ kế hoạch 05 năm (danh mục này sẽ
ñược cập nhật bổ sung thường xuyên). Việc lập, thẩm ñịnh, thống nhất danh mục
dự án ñầu tư theo thời kỳ kế hoạch 05 năm hoàn thành trong quý IV của năm cuối kỳ
kế hoạch trước.
2. Thẩm ñịnh trình thống nhất danh mục dự án làm cơ sở ñể lập hồ sơ ñề nghị
chấp thuận chủ trương ñầu tư: Sở Kế hoạch và ðầu tư tổ chức lấy ý kiến các cơ quan
có liên quan ñể tổng hợp, hoàn chỉnh danh mục dự án ñầu tư báo cáo UBND tỉnh sau
khi nhận ñược hồ sơ ñề nghị của các cơ quan.
3. Thống nhất danh mục dự án làm cơ sở ñể lập hồ sơ ñề nghị chấp thuận chủ trương
ñầu tư: UBND tỉnh tổ chức làm việc ñể thống nhất sau khi nhận ñược ñề nghị của
Sở Kế hoạch và ðầu tư.
ðiều 10. Lập, ñề nghị, thẩm ñịnh, chấp thuận chủ trương ñầu tư
1. ðề nghị chấp thuận chủ trương ñầu tư dự án ñầu tư do cơ quan nhà nước có
thẩm quyền lập, trình tự thực hiện như sau:
a) Hàng năm căn cứ danh mục dự án ñầu tư ñã ñược UBND tỉnh thống nhất tại
ðiều 9 Quy ñịnh này, các cơ quan chuyên môn của Ủy ban nhân dân cấp tỉnh và
UBND cấp huyện lập hồ sơ chấp thuận chủ trương ñầu tư dự án; thời hạn ñề xuất
chấp thuận chủ trương dự án nằm trong danh mục nêu trên phải hoàn thành trong
03 năm ñầu của kỳ kế hoạch.
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b) Cơ quan ñầu mối tiếp nhận hồ sơ: Sở Kế hoạch và ðầu tư (bộ phận tiếp nhận
hồ sơ và trả kết quả của Sở tại Trung tâm phục vụ hành chính công của tỉnh).
c) Thành phần hồ sơ và thời gian giải quyết: Thực hiện theo quy ñịnh của Bộ thủ tục
hành chính ñược công bố và ñăng tải trên cổng thông tin ñiện tử của tỉnh Thừa Thiên Huế
tại ñịa chỉ: https://www.tthc.thuathienhue.gov.vn/ và trên trang thông tin ñiện tử của
cơ quan ñầu mối tiếp nhận.
d) Nội dung thẩm ñịnh ñề nghị chấp thuận chủ trương ñầu tư: Theo quy ñịnh tại
khoản 3 ðiều 33 Luật ðầu tư, khoản 6 và 7 ðiều 31 Nghị ñịnh số 31/2021/Nð-CP
ngày 26/3/2021 của Chính phủ quy ñịnh chi tiết và hướng dẫn thi hành một số ñiều
của Luật ðầu tư.
ñ) Văn bản chấp thuận chủ trương ñầu tư phải quy ñịnh rõ hình thức lựa chọn
nhà ñầu tư và giao cơ quan nhà nước có thẩm quyền tiến hành các thủ tục lựa chọn
nhà ñầu tư theo Chương IV Quy ñịnh này.
2. ðề xuất chấp thuận chủ trương ñầu tư dự án ñầu tư do nhà ñầu tư lập, trình tự
thực hiện như sau:
a) Nhà ñầu tư lập hồ sơ chấp thuận chủ trương ñầu tư dự án gửi Sở Kế hoạch và
ðầu tư.
b) Cơ quan ñầu mối tiếp nhận hồ sơ: Sở Kế hoạch và ðầu tư (bộ phận tiếp nhận
hồ sơ và trả kết quả của Sở tại Trung tâm phục vụ hành chính công của tỉnh).
c) Thành phần hồ sơ và thời gian giải quyết: Thực hiện theo quy ñịnh của Bộ thủ
tục hành chính ñược công bố và ñăng tải trên cổng thông tin ñiện tử của tỉnh Thừa
Thiên Huế tại ñịa chỉ: https://www.tthc.thuathienhue.gov.vn/ và trên trang thông tin
ñiện tử của cơ quan ñầu mối tiếp nhận.
d) Nội dung thẩm ñịnh ñề nghị chấp thuận chủ trương ñầu tư: Theo quy ñịnh tại
khoản 3 ðiều 33 Luật ðầu tư, khoản 6 và 7 ðiều 31 Nghị ñịnh số 31/2021/Nð-CP.
ñ) Nội dung thẩm ñịnh ñề nghị chấp thuận chủ trương ñầu tư ñồng thời với chấp
thuận nhà ñầu tư: Theo quy ñịnh tại khoản 4 ðiều 33 Luật ðầu tư, khoản 7 và 8 ðiều
31 Nghị ñịnh số 31/2021/Nð-CP.
e) Văn bản chấp thuận chủ trương ñầu tư phải quy ñịnh rõ hình thức lựa chọn
nhà ñầu tư và giao cơ quan nhà nước có thẩm quyền tiến hành các thủ tục lựa chọn
nhà ñầu tư theo Chương IV Quy ñịnh này. Trường hợp dự án ñáp ứng khoản 4 ðiều 29
Luật ðầu tư; ñiểm a, b khoản 5 ðiều 29 Nghị ñịnh số 31/2021/Nð-CP; UBND tỉnh
chấp thuận chủ trương ñầu tư ñồng thời với chấp thuận nhà ñầu tư theo quy ñịnh.
g) Trường hợp khi thẩm ñịnh hồ sơ chấp thuận chủ trương ñầu tư dự án có
chuyển mục ñích sử dụng rừng; Sở Kế hoạch và ðầu tư tổng hợp báo cáo thẩm ñịnh
trình UBND tỉnh, ñồng thời ñề xuất cơ quan nhà nước có thẩm quyền hoặc nhà ñầu tư
ñề xuất chấp thuận chủ trương; nộp hồ sơ thẩm ñịnh, phê duyệt chủ trương chuyển
ñổi mục ñích sử dụng rừng sang mục ñích khác theo ðiều 11 Quy ñịnh này. Sau khi
có chủ trương chuyển mục ñích sử dụng rừng sang mục ñích khác của cấp có thẩm quyền
UBND tỉnh quyết ñịnh chấp thuận chủ trương ñầu tư hoặc chấp thuận chủ trương ñầu tư
ñồng thời với chấp thuận nhà ñầu tư.
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3. ðối với các dự án thuộc thẩm quyền chấp thuận chủ trương ñầu tư của Quốc hội,
Thủ tướng Chính phủ thì Bộ, cơ quan ngang bộ, Ủy ban nhân dân cấp tỉnh, nhà ñầu tư
lập hồ sơ ñề nghị chấp thuận chủ trương ñầu tư gửi Bộ Kế hoạch và ðầu tư theo quy ñịnh
của pháp luật về ñầu tư, pháp luật về nhà ở và các pháp luật có liên quan khác.
ðiều 11. Thẩm ñịnh, phê duyệt chủ trương chuyển ñổi mục ñích sử dụng
rừng sang mục ñích khác
1. Thuộc thẩm quyền Hội ñồng nhân dân tỉnh
a) Trình tự, thủ tục: Thực hiện theo quy ñịnh tại khoản 3 ðiều 41 của Nghị ñịnh
số 156/2018/Nð-CP ngày 16/11/2018 của Chính phủ quy ñịnh chi tiết thi hành một số
ñiều của Luật Lâm nghiệp ñược sửa ñổi tại khoản 1 ðiều 1 Nghị ñịnh số 83/2020/Nð-CP
ngày 15/7/2020 sửa ñổi, bổ sung một số ñiều của Nghị ñịnh số 156/2018/Nð-CP.
b) Cơ quan ñầu mối tiếp nhận hồ sơ: Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn
(bộ phận tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả của Sở tại Trung tâm phục vụ hành chính
công của tỉnh).
c) Thành phần hồ sơ và thời gian giải quyết: Thực hiện theo quy ñịnh của Bộ thủ tục
hành chính ñược công bố và ñăng tải trên cổng thông tin ñiện tử của tỉnh Thừa Thiên Huế
tại ñịa chỉ: https://www.tthc.thuathienhue.gov.vn/ và trên trang thông tin ñiện tử của
cơ quan ñầu mối tiếp nhận hồ sơ.
2. Thuộc thẩm quyền Quốc hội, Thủ tướng Chính phủ
Thực hiện theo quy ñịnh tại khoản 1 khoản 2 ðiều 41 của Nghị ñịnh số
156/2018/Nð-CP ñược sửa ñổi tại khoản 1 ðiều 1 của Nghị ñịnh số 83/2020/Nð-CP.
Chương IV
LỰA CHỌN NHÀ ðẦU TƯ THỰC HIỆN DỰ ÁN
Mục 1
ðẤU GIÁ QUYỀN SỬ DỤNG ðẤT
ðiều 12. Các trường hợp ñấu giá quyền sử dụng ñất
1. Nhà nước giao ñất có thu tiền sử dụng ñất, cho thuê ñất theo hình thức ñấu giá
quyền sử dụng ñất ñối với các trường hợp quy ñịnh tại khoản 1 ðiều 118 Luật ðất ñai.
2. Các cơ sở nhà ñất thuộc nhà nước quản lý.
ðiều 13. Trình tự thủ tục ñấu giá quyền sử dụng ñất
Trình tự thủ tục ñấu giá quyền sử dụng ñất ñược thực hiện theo quy ñịnh của
UBND tỉnh.
ðiều 14. Trình tự triển khai dự án sau khi có kết quả trúng ñấu giá quyền
sử dụng ñất
Sau khi trúng ñấu giá, nhà ñầu tư thực hiện các thủ tục theo quy ñịnh Chương VI,
Chương VII, Chương VIII, Chương IX, Chương X, Chương XI Quy ñịnh này; trừ các
thủ tục lập quy hoạch chi tiết, bồi thường hỗ trợ tái ñịnh cư, trồng rừng thay thế diện tích
rừng chuyển ñổi mục ñích sử dụng rừng sang mục ñích khác.
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Mục 2
LỰA CHỌN NHÀ ðẦU TƯ THỰC HIỆN DỰ ÁN THUỘC TRƯỜNG HỢP
NHÀ NƯỚC THU HỒI ðẤT
ðiều 15. ðiều kiện xác ñịnh dự án
1. Thuộc các dự án quy ñịnh tại khoản 1 ðiều 108 Nghị ñịnh số 31/2021/Nð-CP
mà không sử dụng vốn ñầu tư công ñể xây dựng công trình. Dự án xây dựng khu ñô thị,
nhà ở thương mại; trụ sở văn phòng làm việc; công trình thương mại, dịch vụ ñược
phân loại theo quy ñịnh của pháp luật về xây dựng. Trường hợp dự án có nhiều công năng,
dự án ñầu tư có sử dụng ñất ñược xác ñịnh căn cứ công trình chính của dự án hoặc
công trình chính có cấp cao nhất trong trường hợp dự án có nhiều công trình chính
theo quy ñịnh của pháp luật về xây dựng.
2. Thuộc danh mục dự án cần thu hồi ñất ñược duyệt theo quy ñịnh của pháp
luật về ñất ñai, thuộc khu ñất do Nhà nước ñang quản lý, sử dụng mà sẽ ñược Ủy ban
nhân dân cấp tỉnh giao ñất, cho thuê ñất cho nhà ñầu tư ñược chấp thuận.
3. Thuộc chương trình, kế hoạch phát triển nhà ở theo quy ñịnh của pháp luật về
nhà ở; chương trình phát triển ñô thị (nếu có) theo quy ñịnh của pháp luật về phát triển
ñô thị.
4. Phù hợp với kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội, quy hoạch xây dựng có tỷ lệ
1/2.000 hoặc tỷ lệ 1/500 (nếu có) hoặc quy hoạch phân khu ñô thị có tỷ lệ 1/2.000
hoặc tỷ lệ 1/5.000 theo quy ñịnh của pháp luật.
5. Không ñủ ñiều kiện ñể tổ chức thực hiện ñấu giá quyền sử dụng ñất theo
quy ñịnh của pháp luật về ñất ñai.
6. Không thuộc trường hợp quy ñịnh tại ñiểm b khoản 4 ðiều 22 và ðiều 26 của
Luật ðấu thầu.
ðiều 16. Các trường hợp không ñược tham gia ñấu thầu lựa chọn nhà ñầu tư
thực hiện dự án có sử dụng ñất khi công bố danh mục dự án ñầu tư
1. Nhà ñầu tư ñã ñược giao thực hiện dự án có sử dụng ñất, mặt nước trên
ñịa bàn tỉnh nhưng dự án ñã bị chấm dứt hoạt ñộng chưa quá 02 năm kể từ ngày dự án
bị chấm dứt hoạt ñộng.
2. ðang trong quá trình giải thể; bị kết luận ñang lâm vào tình trạng phá sản
hoặc nợ không có khả năng chi trả theo quy ñịnh của pháp luật;
3. ðang trong thời gian bị cấm tham dự thầu.
4. Vi phạm quy ñịnh của pháp luật về ñất ñai ñối với trường hợp ñang sử dụng
ñất do Nhà nước giao ñất, cho thuê ñất ñể thực hiện dự án.
ðiều 17. Lập, phê duyệt và công bố danh mục dự án có sử dụng ñất
1. Tổng hợp vào danh mục dự án ñầu tư có sử dụng ñất ñối với dự án thuộc diện
chấp thuận chủ trương ñầu tư: Thực hiện theo khoản 1 ðiều 12 Nghị ñịnh
số 25/2020/Nð-CP, ñược sửa ñổi, bổ sung tại khoản 5 ðiều 108 Nghị ñịnh số
31/2021/Nð-CP.
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2. Lập danh danh mục dự án ñầu tư có sử dụng ñất ñối với dự án không thuộc
diện chấp thuận chủ trương ñầu tư: Thực hiện theo khoản 2 ðiều 12 Nghị ñịnh
số 25/2020/Nð-CP, ñược sửa ñổi, bổ sung tại khoản 5 ðiều 108 Nghị ñịnh số
31/2021/Nð-CP.
3. Phê duyệt danh mục dự án: Thực hiện theo khoản 3 ðiều 12 Nghị ñịnh
số 25/2020/Nð-CP, ñược sửa ñổi, bổ sung tại khoản 5 ðiều 108 Nghị ñịnh số
31/2021/Nð-CP.
4. Công bố danh mục dự án:
a) Căn cứ Quyết ñịnh phê duyệt danh mục dự án, Sở Kế hoạch và ðầu tư có
trách nhiệm ñăng tải thông tin dự án lên Hệ thống mạng ñấu thầu quốc gia không
muộn hơn 07 ngày (bảy ngày) làm việc, kể từ ngày danh mục dự án ñược phê duyệt.
b) Ngoài trách nhiệm cung cấp thông tin quy ñịnh tại ñiểm a nêu trên, thông tin
dự án ñầu tư có sử dụng ñất phải ñược ñăng tải với ngôn ngữ bằng tiếng Anh và tiếng
Việt trên trang thông tin ñiện tử của Ủy ban nhân dân cấp tỉnh (nếu có) ñối với dự án
phải thực hiện ñấu thầu quốc tế ñược quy ñịnh tại khoản 1 ðiều 8 Quy ñịnh này.
c) Nội dung công bố thông tin:
- Thông báo mời quan tâm, yêu cầu sơ bộ về năng lực, kinh nghiệm ñược lập
theo mẫu quy ñịnh tại Phụ lục III ban hành kèm theo Thông tư số 06/2020/TT-BKHðT
ngày 18/9/2020 của Bộ Kế hoạch và ðầu tư hướng dẫn thực hiện nghị ñịnh số
25/2020/Nð-CP ngày 28/02/2020 của Chính phủ quy ñịnh chi tiết thi hành một số ñiều
của Luật ðấu thầu về lựa chọn nhà ñầu tư.
- ðịa chỉ, số ñiện thoại, số fax của Sở Kế hoạch và ðầu tư.
- Các thông tin khác (nếu cần thiết).
ðiều 18. Chuẩn bị, nộp hồ sơ ñăng ký thực hiện dự án và ñánh giá năng lực,
kinh nghiệm của nhà ñầu tư
1. Nhà ñầu tư chịu trách nhiệm chuẩn bị nộp hồ sơ ñăng ký thực hiện dự án trên
Hệ thống mạng ñấu thầu quốc gia hoặc nộp trực tiếp tại Sở Kế hoạch và ðầu tư tỉnh
Thừa Thiên Huế (trường hợp Hệ thống chưa hoàn thiện ñể có thể nộp hồ sơ trên
Hệ thống mạng ñấu thầu quốc gia), căn cứ nội dung thông tin ñược công bố theo
quy ñịnh tại ñiểm c khoản 4 ðiều 17 Quy ñịnh này.
2. Hồ sơ ñăng ký thực hiện dự án của nhà ñầu tư bao gồm: Văn bản ñăng ký
thực hiện dự án; hồ sơ về tư cách pháp lý, năng lực, kinh nghiệm của nhà ñầu tư; các
tài liệu khác có liên quan (nếu có).
3. Thời gian tối thiểu ñể nhà ñầu tư chuẩn bị hồ sơ năng lực, kinh nghiệm và
ñăng ký thực hiện dự án ñầu tư có sử dụng ñất là 30 ngày (ba mươi ngày) kể từ ngày
danh mục dự án ñược ñăng tải. Hết thời hạn ñăng ký thực hiện dự án, Sở Kế hoạch và
ðầu tư chủ trì, phối hợp với các cơ quan liên quan (nếu cần thiết) ñánh giá sơ bộ
năng lực, kinh nghiệm của các nhà ñầu tư ñã gửi hồ sơ ñăng ký thực hiện dự án.
4. Căn cứ kết quả ñánh giá, Sở Kế hoạch và ðầu tư trình Chủ tịch UBND tỉnh
quyết ñịnh việc tổ chức thực hiện theo một trong hai trường hợp sau:
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a) Trường hợp có từ hai (02) nhà ñầu tư trở lên ñáp ứng yêu cầu, Chủ tịch
UBND tỉnh ra quyết ñịnh áp dụng hình thức ñấu thầu rộng rãi theo trình tự, thủ tục
quy ñịnh tại khoản 1 ðiều 20 Quy ñịnh này; giao Sở Kế hoạch và ðầu tư ñăng tải
danh sách nhà ñầu tư ñáp ứng yêu cầu theo quy ñịnh tại ñiểm c khoản 1 ðiều 4 Nghị ñịnh
số 25/2020/Nð-CP; giao cơ quan chuyên môn, ñơn vị trực thuộc UBND tỉnh hoặc
UBND cấp huyện là bên mời thầu theo khoản 3 ðiều 7 Quy ñịnh này;
b) Trường hợp chỉ có một nhà ñầu tư ñã ñăng ký và ñáp ứng yêu cầu sơ bộ về
năng lực, kinh nghiệm hoặc có nhiều nhà ñầu tư ñăng ký nhưng chỉ có một nhà ñầu tư
ñáp ứng yêu cầu sơ bộ về năng lực, kinh nghiệm, căn cứ tiến ñộ thực hiện dự án, mục tiêu
thu hút ñầu tư cũng như các ñiều kiện cụ thể khác của dự án, Chủ tịch UBND tỉnh
xem xét, quyết ñịnh thực hiện theo một trong hai phương án như sau:
- Phương án 1: Thông báo và hướng dẫn nhà ñầu tư nộp hồ sơ trình chấp thuận
nhà ñầu tư theo quy ñịnh của pháp luật về ñầu tư, pháp luật khác có liên quan theo
quy ñịnh tại khoản 5 ðiều 13 Nghị ñịnh số 25/2020/Nð-CP, ñược sửa ñổi, bổ sung
tại khoản 6 ðiều 108 Nghị ñịnh số 31/2021/Nð-CP nếu quá trình tổ chức ñã bảo ñảm
tính công khai, minh bạch, cạnh tranh và dự án có yêu cầu ñẩy nhanh tiến ñộ;
- Phương án 2: Gia hạn thời gian ñăng ký thực hiện dự án. Thời gian gia hạn do
Chủ tịch UBND tỉnh quyết ñịnh, bảo ñảm ñủ thời gian cần thiết cho các nhà ñầu tư
tiềm năng khác có cơ hội tiếp cận thông tin và nộp hồ sơ ñăng ký thực hiện dự án
nhằm tăng tính cạnh tranh. Nhà ñầu tư ñã ñáp ứng yêu cầu không phải nộp lại hồ sơ
ñăng ký thực hiện dự án.
Sau khi gia hạn, trường hợp có thêm nhà ñầu tư ñáp ứng yêu cầu sơ bộ về năng lực,
kinh nghiệm thì thực hiện theo quy ñịnh tại ñiểm a khoản 4 ðiều này. Trường hợp
không có thêm nhà ñầu tư ñáp ứng yêu cầu sơ bộ về năng lực, kinh nghiệm thì thực hiện
theo phương án 1.
ðiều 19. Lập kế hoạch lựa chọn nhà ñầu tư
1. Căn cứ lập kế hoạch lựa chọn nhà ñầu tư ñối với dự án có sử dụng ñất thực hiện
theo ñiểm b khoản 1 ðiều 24 Nghị ñịnh số 25/2020/Nð-CP.
2. Căn cứ quy ñịnh tại khoản 1 nêu trên, bên mời thầu lập kế hoạch lựa chọn nhà
ñầu tư gửi Sở Kế hoạch và ðầu tư thẩm ñịnh, trình Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh
phê duyệt.
ðiều 20. Trình tự thủ tục ñấu thầu rộng rãi lựa chọn nhà ñầu tư
1. Quy trình chi tiết thực hiện theo quy ñịnh tại ðiều 46 Nghị ñịnh số 25/2020/Nð-CP.
2. Lập, thẩm ñịnh, phê duyệt hồ sơ mời thầu:
a) Căn cứ danh mục dự án cần lựa chọn nhà ñầu tư ñược công bố theo quy ñịnh;
kế hoạch lựa chọn nhà ñầu tư ñược duyệt và các quy ñịnh hiện hành của pháp luật về
ñất ñai, nhà ở, kinh doanh bất ñộng sản, ñầu tư, xây dựng và quy ñịnh của pháp luật
liên quan, Bên mời thầu lập Hồ sơ mời thầu gửi Sở Kế hoạch và ðầu tư tổ chức
thẩm ñịnh, phê duyệt bằng văn bản. Việc thẩm ñịnh và phê duyệt hồ sơ mời thầu
thực hiện theo quy ñịnh tại ðiều 30 Nghị ñịnh số 25/2020/Nð-CP.
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b) Nội dung hồ sơ mời thầu: Hồ sơ mời thầu ñược lập theo mẫu quy ñịnh tại
Phụ lục IV ban hành kèm theo Thông tư số 06/2020/TT-BKHðT; trong ñó, giá sàn
nộp ngân sách nhà nước (m3) là căn cứ ñể nhà ñầu tư ñề xuất nộp ngân sách nhà nước
và ñộc lập với tiền sử dụng ñất, tiền thuê ñất nhà ñầu tư phải nộp theo quy ñịnh của
pháp luật về ñất ñai. Trong quá trình thực hiện, bên mời thầu xác ñịnh các thông số
ñầu vào ñể tính toán giá trị m3 theo hướng dẫn tại mục 4 Phụ lục V ban hành kèm theo
Thông tư số 06/2020/TT-BKHðT bảo ñảm công bằng, minh bạch, khách quan, khoa học,
khả thi, không gây bất lợi cho các bên tham gia và khai thác hiệu quả sử dụng ñất,
tránh thất thoát ngân sách nhà nước. Trong quá trình thẩm ñịnh hồ sơ mời thầu, Sở
Kế hoạch và ðầu tư phối hợp với Sở Tài chính, Sở Tài nguyên và Môi trường thẩm ñịnh
giá trị m3 do bên mời thầu ñề xuất.
c) Thành phần hồ sơ trình thẩm ñịnh, phê duyệt hồ sơ mời thầu:
- Tờ trình ñề nghị phê duyệt hồ sơ mời thầu của bên mời thầu;
- Dự thảo hồ sơ mời thầu;
- Bản chụp các tài liệu: quyết ñịnh phê duyệt danh mục dự án ñầu tư có sử dụng ñất;
quyết ñịnh phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà ñầu tư và các tài liệu khác có liên quan.
d) Tiêu chuẩn và phương pháp ñánh giá hồ sơ dự thầu ñược quy ñịnh cụ thể tại
ðiều 48 Nghị ñịnh số 25/2020/Nð-CP ngày 28/02/2020 của Chính phủ và Chương III
Phụ lục IV ban hành kèm theo Thông tư số 06/2020/TT-BKHðT.
3. Tổ chức lựa chọn nhà ñầu tư:
a) Hồ sơ mời thầu chỉ ñược phát hành ñể lựa chọn nhà ñầu tư khi có ñủ các ñiều kiện
sau ñây:
- Dự án thuộc danh mục ñược công bố theo quy ñịnh; kế hoạch lựa chọn nhà ñầu tư
ñược phê duyệt; hồ sơ mời thầu ñược phê duyệt; thông báo mời thầu ñược ñăng tải
theo quy ñịnh.
- Có quy hoạch xây dựng có tỷ lệ 1/2.000 hoặc tỷ lệ 1/500 (nếu có) hoặc quy hoạch
phân khu ñô thị có tỷ lệ 1/2.000 hoặc tỷ lệ 1/5.000 ñược cấp có thẩm quyền phê duyệt
theo quy ñịnh của pháp luật.
b) Việc mời thầu, phát hành hồ sơ mời thầu, mở hồ sơ ñề xuất về kỹ thuật ñược
thực hiện theo quy ñịnh sau ñây:
- Mời thầu: Thông báo mời thầu ñược ñăng tải theo quy ñịnh tại ñiểm d khoản 1
ðiều 4 và khoản 1 ðiều 5 Nghị ñịnh số 25/2020/Nð-CP.
- Phát hành hồ sơ mời thầu: Hồ sơ mời thầu ñược phát hành rộng rãi cho các nhà
ñầu tư tham gia ñấu thầu; ðối với nhà ñầu tư liên danh, chỉ cần một thành viên trong
liên danh mua hồ sơ mời thầu, kể cả trường hợp chưa hình thành liên danh khi mua
hồ sơ mời thầu.
c) Mở hồ sơ ñề xuất về kỹ thuật: Hồ sơ ñề xuất về kỹ thuật ñược mở theo quy
ñịnh tại ðiều 34 Nghị ñịnh số 25/2020/Nð-CP, bao gồm cả trường hợp chỉ có một
nhà ñầu tư nộp hồ sơ dự thầu.
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4. ðánh giá hồ sơ ñề xuất về kỹ thuật:
a) Việc kiểm tra và ñánh giá tính hợp lệ của hồ sơ ñề xuất về kỹ thuật thực hiện
theo quy ñịnh tại khoản 1 và khoản 2 ðiều 38 Nghị ñịnh số 25/2020/Nð-CP.
b) ðánh giá về năng lực và kinh nghiệm: Việc ñánh giá về năng lực và kinh nghiệm
thực hiện theo tiêu chuẩn ñánh giá về năng lực kinh nghiệm nêu trong hồ sơ mời thầu.
c) Nhà ñầu tư có hồ sơ ñề xuất về kỹ thuật hợp lệ, ñáp ứng yêu cầu về năng lực
và kinh nghiệm ñược xem xét, ñánh giá chi tiết về kỹ thuật.
d) ðánh giá chi tiết hồ sơ ñề xuất về kỹ thuật thực hiện theo quy ñịnh tại khoản 5
ðiều 38 Nghị ñịnh số 25/2020/Nð-CP.
5. Thẩm ñịnh, phê duyệt danh sách nhà ñầu tư ñáp ứng yêu cầu về kỹ thuật:
Danh sách nhà ñầu tư ñáp ứng yêu cầu về kỹ thuật phải ñược phê duyệt bằng văn bản,
căn cứ vào tờ trình phê duyệt và báo cáo thẩm ñịnh danh sách nhà ñầu tư ñáp ứng
yêu cầu về kỹ thuật. Bên mời thầu phải thông báo danh sách các nhà ñầu tư ñáp ứng
yêu cầu về kỹ thuật ñến tất cả các nhà ñầu tư tham dự thầu, trong ñó mời các nhà ñầu tư
ñáp ứng yêu cầu về kỹ thuật ñến mở hồ sơ ñề xuất về tài chính - thương mại.
6. Mở hồ sơ ñề xuất về tài chính - thương mại: thực hiện theo quy ñịnh tại ðiều 40
Nghị ñịnh số 25/2020/Nð-CP.
7. ðánh giá hồ sơ ñề xuất về tài chính - thương mại: thực hiện theo quy ñịnh tại
ðiều 41 Nghị ñịnh số 25/2020/Nð-CP.
8. Nguyên tắc xét duyệt trúng thầu: nhà ñầu tư ñược ñề nghị lựa chọn khi ñáp ứng
ñầy ñủ các ñiều kiện sau ñây:
a) Có hồ sơ dự thầu hợp lệ;
b) Có năng lực, kinh nghiệm ñáp ứng yêu cầu;
c) Có ñề xuất về kỹ thuật ñáp ứng yêu cầu;
d) Có giá trị ñề nghị trúng thầu bao gồm các thành phần ñáp ứng yêu cầu sau:
- Có ñề xuất tổng chi phí thực hiện dự án (m1) không thấp hơn m1 ñược phê duyệt
trong hồ sơ mời thầu.
- Có ñề xuất giá trị bồi thường, hỗ trợ, tái ñịnh cư (m2) không thấp hơn m2 ñược
phê duyệt trong hồ sơ mời thầu.
- Có ñề xuất giá trị nộp ngân sách Nhà nước bằng tiền ngoài các nghĩa vụ của
nhà ñầu tư ñối với ngân sách Nhà nước theo quy ñịnh của pháp luật hiện hành (m3)
không thấp hơn giá sàn và cao nhất.
9. Trình, thẩm ñịnh, phê duyệt và công khai kết quả lựa chọn nhà ñầu tư: thực hiện
theo quy ñịnh tại ðiều 57 Nghị ñịnh số 25/2020/Nð-CP.
10. ðàm phán, hoàn thiện hợp ñồng: thực hiện theo quy ñịnh tại ðiều 58 Nghị ñịnh
số 25/2020/Nð-CP.
11. Ký kết hợp ñồng và công khai thông tin hợp ñồng dự án: thực hiện theo
quy ñịnh tại ðiều 59 Nghị ñịnh số 25/2020/Nð-CP; khoản 8, ðiều 108 Nghị ñịnh số
31/2021/Nð-CP.
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12. Triển khai thực hiện dự án ñầu tư có sử dụng ñất: thực hiện theo quy ñịnh tại
ðiều 60 Nghị ñịnh số 25/2020/Nð-CP; khoản 9 ðiều 108 Nghị ñịnh số 31/2021/Nð-CP.
13. Sau khi có kết quả lựa chọn nhà ñầu tư, nhà ñầu tư thực hiện các thủ tục theo
quy ñịnh Chương V, Chương VI, Chương VII, Chương VIII, Chương IX, Chương X,
Chương XI Quy ñịnh này.
Mục 3
LỰA CHỌN NHÀ ðẦU TƯ THỰC HIỆN DỰ ÁN THEO PHÁP LUẬT
CHUYÊN NGÀNH, PHÁP LUẬT VỀ XÃ HỘI HÓA
ðiều 21. ðiều kiện xác ñịnh dự án
1. Dự án theo quy ñịnh của luật chuyên ngành cần phải tổ chức ñấu thầu lựa chọn
nhà ñầu tư.
2. Dự án ñược hưởng chính sách khuyến khích xã hội hóa theo quy ñịnh tại
Nghị ñịnh số 69/2008/Nð-CP ngày 30/5/2008 của Chính phủ về chính sách khuyến
khích xã hội hóa ñối với các hoạt ñộng trong lĩnh vực giáo dục, dạy nghề, y tế, văn hóa,
thể thao, môi trường; Nghị ñịnh số 59/2014/Nð-CP ngày 16/06/2014 của Chính phủ
sửa ñổi, bổ sung một số ñiều của Nghị ñịnh số 69/2008/Nð-CP ngày 30/5/2008 của
Chính phủ về chính sách khuyến khích xã hội hóa ñối với các hoạt ñộng trong lĩnh vực
giáo dục, dạy nghề, y tế, văn hóa, thể thao, môi trường; Quyết ñịnh số 1466/Qð-TTg
ngày 10/10/2008 của Thủ tướng Chính phủ ban hành danh mục chi tiết các loại hình,
tiêu chí quy mô, tiêu chuẩn của các cơ sở thực hiện xã hội hóa trong lĩnh vực
giáo dục - ñào tạo, dạy nghề, y tế, văn hóa, thể thao, môi trường; Quyết ñịnh số
693/Qð-TTg ngày 06/5/2013 của Thủ tướng Chính phủ về việc sửa ñổi, bổ sung một
số nội dung của danh mục chi tiết các loại hình, tiêu chí quy mô, tiêu chuẩn của các
cơ sở thực hiện xã hội hóa trong lĩnh vực giáo dục và ñào tạo, dạy nghề, y tế, văn hóa,
thể thao, môi trường ban hành kèm theo quyết ñịnh số 1466/Qð-TTg ngày
10/10/2008 của Thủ tướng Chính phủ; Quyết ñịnh số 1470/Qð-TTg ngày 27/02/2016
của Thủ tướng Chính phủ về việc sửa ñổi, bổ sung một số nội dung của danh mục chi tiết
các loại hình, tiêu chí, quy mô, tiêu chuẩn của các cơ sở thực hiện xã hội hóa trong
lĩnh vực giáo dục - ñào tạo, dạy nghề, y tế, văn hóa, thể thao, môi trường ban hành
kèm theo quyết ñịnh số 1466/Qð-TTg ngày 10/10/2008 của Thủ tướng Chính phủ.
ðiều 22. Lập, phê duyệt và công bố danh mục dự án
1. Lập, phê duyệt danh mục dự án: Căn cứ Quyết ñịnh chấp thuận chủ trương
ñầu tư của dự án theo quy ñịnh của pháp luật về ñầu tư, Sở Kế hoạch và ðầu tư
phối hợp với các cơ quan có liên quan xác ñịnh yêu cầu sơ bộ về năng lực, kinh nghiệm
của nhà ñầu tư, báo cáo Ủy ban nhân dân cấp tỉnh phê duyệt trước khi công bố danh mục
dự án.
2. Công bố danh mục dự án: Thực hiện theo khoản 4 ðiều 17 Quy ñịnh này.
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ðiều 23. Chuẩn bị, nộp hồ sơ ñăng ký thực hiện dự án và ñánh giá năng lực,
kinh nghiệm của nhà ñầu tư
1. Nhà ñầu tư chịu trách nhiệm chuẩn bị và nộp hồ sơ ñăng ký thực hiện dự án
trên Hệ thống mạng ñấu thầu quốc gia hoặc nộp trực tiếp tại Sở Kế hoạch và ðầu tư
(trường hợp Hệ thống chưa hoàn thiện ñể có thể nộp hồ sơ trên Hệ thống mạng
ñấu thầu quốc gia) căn cứ nội dung thông tin ñược công bố theo quy ñịnh tại khoản 2
ðiều 22 Quy ñịnh này.
2. Hồ sơ ñăng ký thực hiện dự án của nhà ñầu tư bao gồm: Văn bản ñăng ký
thực hiện dự án; hồ sơ về tư cách pháp lý, năng lực kinh nghiệm của nhà ñầu tư; các
tài liệu khác có liên quan (nếu có).
3. Thời gian tối thiểu ñể nhà ñầu tư chuẩn bị và nộp hồ sơ quan tâm thực hiện dự
án là 30 ngày (ba mươi ngày) kể từ ngày danh mục dự án ñược ñăng tải. Hết thời hạn
nêu trên, Sở Kế hoạch và ðầu tư chủ trì, phối hợp với các cơ quan liên quan (nếu cần
thiết) ñánh giá sơ bộ năng lực, kinh nghiệm của các nhà ñầu tư ñã gửi hồ sơ ñăng ký
thực hiện dự án.
4. Căn cứ kết quả ñánh giá, Sở Kế hoạch và ðầu tư trình Chủ tịch UBND tỉnh
quyết ñịnh việc tổ chức thực hiện theo một trong hai trường hợp sau:
a) Trường hợp có từ hai nhà ñầu tư trở lên ñáp ứng yêu cầu sơ bộ về năng lực,
kinh nghiệm, việc tổ chức ñấu thầu áp dụng quy trình ñấu thầu rộng rãi theo hình thức
quy ñịnh tại ðiều 8 và quy trình chi tiết theo quy ñịnh tại ðiều 19, khoản 1 ðiều 20
Quy ñịnh này; giao cơ quan chuyên môn, ñơn vị trực thuộc UBND tỉnh hoặc UBND
cấp huyện là bên mời thầu theo khoản 3 ðiều 7 Quy ñịnh này;
b) Trường hợp có một nhà ñầu tư ñã ñăng ký và ñáp ứng yêu cầu sơ bộ về năng lực,
kinh nghiệm hoặc nhiều nhà ñầu tư ñăng ký nhưng chỉ có một nhà ñầu tư ñáp ứng
yêu cầu sơ bộ về năng lực, kinh nghiệm, Chủ tịch UBND tỉnh ra quyết ñịnh giao
Sở Kế hoạch và ðầu tư thông báo và hướng dẫn nhà ñầu tư nộp hồ sơ trình chấp thuận
nhà ñầu tư theo quy ñịnh tại Mục 6 chương IV Quy ñịnh này.
c) Trường hợp không có nhà ñầu tư ñáp ứng yêu cầu sơ bộ về năng lực, kinh nghiệm,
thực hiện kết thúc thủ tục công bố danh mục dự án.
5. Sau khi có kết quả lựa chọn nhà ñầu tư, nhà ñầu tư thực hiện các thủ tục theo
quy ñịnh Chương V, Chương VI, Chương VII, Chương VIII, Chương IX, Chương X,
Chương XI Quy ñịnh này.
Mục 4
LỰA CHỌN NHÀ ðẦU TƯ THỰC HIỆN DỰ ÁN NHÀ Ở XÃ HỘI
ðiều 24. Trình tự thủ tục lựa chọn chủ ñầu tư dự án nhà ở xã hội
Quy ñịnh lựa chọn chủ ñầu tư dự án nhà ở xã hội bằng nguồn vốn ngoài vốn
ngân sách nhà nước trên ñịa bàn tỉnh thực hiện theo Quyết ñịnh số 25/2020/Qð-UBND
ngày 11/5/2020 của Ủy ban nhân dân tỉnh.
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ðiều 25. Trình tự triển khai dự án nhà ở xã hội sau khi có kết quả lựa chọn
chủ ñầu tư
Sau khi có kết quả lựa chọn chủ ñầu tư, nhà ñầu tư thực hiện các thủ tục theo
quy ñịnh Chương V, Chương VI, Chương VII, Chương VIII, Chương IX, Chương X,
Chương XI Quy ñịnh này.
Mục 5
LỰA CHỌN NHÀ ðẦU TƯ THỰC HIỆN DỰ ÁN KHI CÓ TỪ
HAI NHÀ ðẦU TƯ ðĂNG KÝ LỰA CHỌN MỘT ðỊA ðIỂM
THỰC HIỆN DỰ ÁN
ðiều 26. ðiều kiện xác ñịnh dự án
1. Dự án không thuộc diện lựa chọn ñược nhà ñầu tư theo quy ñịnh tại mục 1,
mục 2, mục 3, mục 4 Chương IV Quy ñịnh này.
2. Dự án không thuộc khoản 3 ðiều 29 Luật ðầu tư; khoản 3 ðiều 29 Nghị ñịnh
số 31/2021/Nð-CP.
3. Dự án không thuộc trường hợp Nhà nước thu hồi ñất quy ñịnh tại ðiều 62 của
Luật ðất ñai và thực hiện trên khu ñất không có hoặc có một phần ñất do Nhà nước
ñang quản lý, sử dụng diện tích ñất không ñủ ñiều kiện ñể tách thành dự án ñộc lập
(trừ trường hợp nhà ñầu tư có quyền sử dụng ñất phù hợp với quy hoạch ñược duyệt).
ðiều 27. Lập, phê duyệt và công bố danh mục dự án
1. Lập, phê duyệt danh mục dự án: Căn cứ Quyết ñịnh chấp thuận chủ trương
ñầu tư của dự án theo quy ñịnh của pháp luật về ñầu tư, Sở Kế hoạch và ðầu tư
phối hợp với các cơ quan có liên quan xác ñịnh yêu cầu sơ bộ về năng lực, kinh nghiệm
của nhà ñầu tư, báo cáo Ủy ban nhân dân cấp tỉnh phê duyệt trước khi công bố
danh mục dự án
2. Công bố danh mục dự án: Thực hiện theo khoản 4 ðiều 17 Quy ñịnh này
ðiều 28. Chuẩn bị, nộp hồ sơ ñăng ký thực hiện dự án và ñánh giá năng lực,
kinh nghiệm của nhà ñầu tư
1. Nhà ñầu tư chịu trách nhiệm chuẩn bị và nộp hồ sơ ñăng ký thực hiện dự án
trên Hệ thống mạng ñấu thầu quốc gia hoặc nộp trực tiếp tại Sở Kế hoạch và ðầu tư
(trường hợp Hệ thống chưa hoàn thiện ñể có thể nộp hồ sơ trên Hệ thống mạng ñấu thầu
quốc gia) căn cứ nội dung thông tin ñược công bố theo quy ñịnh tại khoản 2 ðiều 27
Quy ñịnh này.
2. Hồ sơ quan tâm thực hiện dự án của nhà ñầu tư bao gồm: Văn bản ñăng ký
thực hiện dự án; hồ sơ về tư cách pháp lý, năng lực kinh nghiệm của nhà ñầu tư; các
tài liệu khác có liên quan (nếu có).
3. Thời gian tối thiểu ñể nhà ñầu tư chuẩn bị và nộp hồ sơ ñăng ký thực hiện dự án
là 30 ngày (ba mươi ngày) kể từ ngày danh mục dự án ñược ñăng tải. Hết thời hạn
nêu trên, Sở Kế hoạch và ðầu tư chủ trì, phối hợp với các cơ quan liên quan (nếu cần
thiết) ñánh giá sơ bộ năng lực, kinh nghiệm của các nhà ñầu tư ñã gửi hồ sơ ñăng ký
thực hiện dự án.
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4. Căn cứ kết quả ñánh giá, Sở Kế hoạch và ðầu tư trình Chủ tịch UBND tỉnh
quyết ñịnh việc tổ chức thực hiện theo một trong hai trường hợp sau:
a) Trường hợp có từ hai nhà ñầu tư trở lên ñáp ứng yêu cầu sơ bộ về năng lực,
kinh nghiệm, việc tổ chức ñấu thầu áp dụng quy trình ñấu thầu rộng rãi theo hình thức
quy ñịnh tại ðiều 8 và quy trình chi tiết theo quy ñịnh tại ðiều 19, khoản 1 ðiều 20
Quy ñịnh này; giao cơ quan chuyên môn, ñơn vị trực thuộc UBND tỉnh hoặc UBND
cấp huyện là bên mời thầu theo khoản 3 ðiều 7 Quy ñịnh này;
b) Trường hợp có một nhà ñầu tư ñã ñăng ký và ñáp ứng yêu cầu sơ bộ về
năng lực, kinh nghiệm hoặc nhiều nhà ñầu tư ñăng ký nhưng chỉ có một nhà ñầu tư
ñáp ứng yêu cầu sơ bộ về năng lực, kinh nghiệm, Chủ tịch UBND tỉnh ra quyết ñịnh
giao Sở Kế hoạch và ðầu tư thông báo và hướng dẫn nhà ñầu tư nộp hồ sơ trình
chấp thuận nhà ñầu tư theo quy ñịnh tại Mục 6 Chương IV Quy ñịnh này.
c) Trường hợp không có nhà ñầu tư ñáp ứng yêu cầu sơ bộ về năng lực, kinh nghiệm,
thực hiện kết thúc thủ tục công bố danh mục dự án.
5. Trường hợp dự án ñầu tư mà có từ hai nhà ñầu tư trở lên cùng nộp hồ sơ hợp
lệ ñề nghị thực hiện dự án ñầu tư tại một ñịa ñiểm: Thủ tục chấp thuận chủ trương
ñầu tư và lựa chọn nhà ñầu tư thực hiện theo quy ñịnh tại khoản 7 ðiều 29 Nghị ñịnh
số 31/2021/Nð-CP.
6. Sau khi có kết quả lựa chọn nhà ñầu tư, nhà ñầu tư thực hiện các thủ tục theo
quy ñịnh Chương V, Chương VI, Chương VII, Chương VIII, Chương IX, Chương X,
Chương XI Quy ñịnh này.
Mục 6
CHẤP THUẬN NHÀ ðẦU TƯ
ðiều 29. ðiều kiện xác ñịnh dự án
1. Dự án thuộc khoản 3 ðiều 29 Luật ðầu tư; khoản 3 ðiều 29 Nghị ñịnh số
31/2021/Nð-CP.
2. Dự án không lựa chọn ñược nhà ñầu tư theo quy ñịnh tại mục 1, mục 2, mục 3,
mục 4, mục 5 Chương IV Quy ñịnh này.
ðiều 30. Chấp thuận nhà ñầu tư
1. Nhà ñầu tư lập hồ sơ chấp thuận nhà ñầu tư gửi Sở Kế hoạch và ðầu tư.
2. Cơ quan ñầu mối tiếp nhận hồ sơ: Sở Kế hoạch và ðầu tư (bộ phận tiếp nhận
hồ sơ và trả kết quả của Sở tại Trung tâm phục vụ hành chính công của tỉnh).
3. Thành phần hồ sơ và thời gian giải quyết: Thực hiện theo quy ñịnh của Bộ thủ tục
hành chính ñược công bố và ñăng tải trên cổng thông tin ñiện tử của tỉnh Thừa Thiên Huế
tại ñịa chỉ: https://www.tthc.thuathienhue.gov.vn/ và trên trang thông tin ñiện tử của
cơ quan ñầu mối tiếp nhận.
4. Nội dung thẩm ñịnh ñề nghị chấp thuận nhà ñầu tư: Theo khoản 4 ðiều 33
Luật ðầu tư và theo quy ñịnh của pháp luật hiện hành.
5. Sau khi ñược UBND tỉnh chấp thuận nhà ñầu tư thực hiện các thủ tục theo
quy ñịnh Chương V, Chương VI, Chương VII, Chương VIII, Chương IX, Chương X,
Chương XI Quy ñịnh này.
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ðiều 31. Cấp giấy chứng nhận ñăng ký ñầu tư
1. ðiều kiện xác ñịnh dự án: Theo quy ñịnh tại ðiều 37, khoản 2 ðiều 38 Luật
ðầu tư và theo quy ñịnh của pháp luật hiện hành.
2. Trình tự thực hiện:
a) Cơ quan ñầu mối tiếp nhận hồ sơ: Sở Kế hoạch và ðầu tư (bộ phận tiếp nhận
hồ sơ và trả kết quả của Sở tại Trung tâm phục vụ hành chính công của tỉnh).
b) Thành phần hồ sơ và thời gian giải quyết: Thực hiện theo quy ñịnh của
Bộ thủ tục hành chính ñược công bố và ñăng tải trên cổng thông tin ñiện tử của tỉnh
Thừa Thiên Huế tại ñịa chỉ: https://www.tthc.thuathienhue.gov.vn/ và trên trang
thông tin ñiện tử của cơ quan ñầu mối tiếp nhận.
ðiều 32. Thành lập doanh nghiệp và tổ chức kinh tế khác ñối với nhà ñầu
tư nước ngoài ñầu tư theo hình thức thành lập tổ chức kinh tế
1. Sau khi ñược cấp Giấy chứng nhận ñăng ký ñầu tư theo quy ñịnh, nhà ñầu tư
thực hiện thủ tục thành lập doanh nghiệp hoặc thành lập tổ chức kinh tế khác theo
quy ñịnh.
2. Cơ quan ñầu mối tiếp nhận hồ sơ: Sở Kế hoạch và ðầu tư (bộ phận tiếp nhận
hồ sơ và trả kết quả của Sở tại Trung tâm phục vụ hành chính công của tỉnh).
3. Thành phần hồ sơ và thời gian giải quyết: Thực hiện theo quy ñịnh của Bộ thủ tục
hành chính ñược công bố và ñăng tải trên cổng thông tin ñiện tử của tỉnh Thừa Thiên Huế
tại ñịa chỉ: https://www.tthc.thuathienhue.gov.vn/ và trên trang thông tin ñiện tử của
cơ quan ñầu mối tiếp nhận.
ðiều 33. ðiều chỉnh dự án ñầu tư
1. ðiều kiện xác ñịnh dự án: Theo quy ñịnh tại khoản 1, 2, 3 ðiều 41 Luật ðầu tư
và theo quy ñịnh của pháp luật hiện hành.
2. Trình tự thực hiện:
a) Cơ quan ñầu mối tiếp nhận hồ sơ: Sở Kế hoạch và ðầu tư (bộ phận tiếp nhận
hồ sơ và trả kết quả của Sở tại Trung tâm phục vụ hành chính công của tỉnh).
b) Thành phần hồ sơ và thời gian giải quyết: Thực hiện theo quy ñịnh của Bộ thủ tục
hành chính ñược công bố và ñăng tải trên cổng thông tin ñiện tử của tỉnh Thừa Thiên Huế
tại ñịa chỉ: https://www.tthc.thuathienhue.gov.vn/ và trên trang thông tin ñiện tử của
cơ quan ñầu mối tiếp nhận.
ðiều 34. Cấp ñiều chỉnh giấy chứng nhận ñăng ký ñầu tư
1. Cơ quan ñầu mối tiếp nhận hồ sơ: Sở Kế hoạch và ðầu tư (bộ phận tiếp nhận
hồ sơ và trả kết quả của Sở tại Trung tâm phục vụ hành chính công của tỉnh).
2. Thành phần hồ sơ, thời gian giải quyết: Thực hiện theo quy ñịnh của Bộ thủ tục
hành chính ñược công bố và ñăng tải trên cổng thông tin ñiện tử của tỉnh Thừa Thiên Huế
tại ñịa chỉ: https://www.tthc.thuathienhue.gov.vn/ và trên trang thông tin ñiện tử của
cơ quan ñầu mối tiếp nhận.
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ðiều 35. Chuyển nhượng dự án
1. ðiều kiện xác ñịnh dự án: Theo quy ñịnh tại khoản 1 ðiều 46 Luật ðầu tư và
theo quy ñịnh của pháp luật hiện hành.
2. Trình tự thực hiện:
a) Cơ quan ñầu mối tiếp nhận hồ sơ: Sở Kế hoạch và ðầu tư (bộ phận tiếp nhận
hồ sơ và trả kết quả của Sở tại Trung tâm phục vụ hành chính công của tỉnh).
b) Thành phần hồ sơ, thời gian giải quyết: Thực hiện theo quy ñịnh của Bộ thủ tục
hành chính ñược công bố và ñăng tải trên cổng thông tin ñiện tử của tỉnh Thừa Thiên Huế
tại ñịa chỉ: https://www.tthc.thuathienhue.gov.vn/ và trên trang thông tin ñiện tử của
cơ quan ñầu mối tiếp nhận.
3. ðối với dự án ñầu tư không thuộc trường hợp quy ñịnh tại ñiểm a khoản 2
ðiều 46 Luật ðầu tư việc chuyển nhượng dự án ñầu tư hoặc chuyển quyền sở hữu tài sản
cho nhà ñầu tư tiếp nhận dự án ñầu tư sau khi chuyển nhượng thực hiện theo quy ñịnh
của pháp luật về dân sự, doanh nghiệp, kinh doanh bất ñộng sản và quy ñịnh khác của
pháp luật có liên quan.
ðiều 36. Ngừng hoạt ñộng của dự án ñầu tư
1. Nhà ñầu tư tự quyết ñịnh ngừng hoạt ñộng của dự án ñầu tư theo quy ñịnh tại
Khoản 1 ðiều 47 Luật ðầu tư: Trình tự thực hiện theo quy ñịnh tại ñiểm a khoản 3
ðiều 56 Nghị ñịnh số 31/2021/Nð-CP.
2. Cơ quan quản lý nhà nước về ñầu tư quyết ñịnh ngừng hoặc ngừng một phần
hoạt ñộng của dự án ñầu tư theo quy ñịnh tại khoản 2 ðiều 47 Luật ðầu tư: Trình tự
thực hiện theo quy ñịnh tại ñiểm b, c khoản 3 ðiều 56 Nghị ñịnh số 31/2021/Nð-CP.
ðiều 37. Chấm dứt hoạt ñộng của dự án ñầu tư
1. Nhà ñầu tư tự quyết ñịnh chấm dứt hoạt ñộng của dự án ñầu tư theo quy ñịnh
tại ñiểm a khoản 1 ðiều 48 Luật ðầu tư: Trình tự thực hiện quy ñịnh tại ñiểm a khoản 2
ðiều 57 Nghị ñịnh số 31/2021/Nð-CP.
2. Chấm dứt hoạt ñộng của dự án ñầu tư theo quy ñịnh tại ñiểm b và ñiểm c
khoản 1 ðiều 48 Luật ðầu tư: Trình tự thực hiện quy ñịnh tại ñiểm b khoản 2 ðiều 57
Nghị ñịnh số 31/2021/Nð-CP. Trường hợp nhà ñầu tư không thực hiện thủ tục chấm
dứt hoạt ñộng của dự án ñầu tư, Cơ quan ñăng ký ñầu tư thực hiện thủ tục chấm dứt
hoạt ñộng của dự án ñầu tư theo quy ñịnh tại ñiểm c khoản 2 ðiều 57 Nghị ñịnh số
31/2021/Nð-CP.
3. Chấm dứt hoạt ñộng dự án ñầu tư theo quy ñịnh tại Khoản 2 ðiều 48 Luật
ðầu tư: Trình tự thực hiện quy ñịnh tại ñiểm c khoản 2 ðiều 57 Nghị ñịnh số
31/2021/Nð-CP.
4. Chấm dứt hoạt ñộng của dự án ñầu tư trong trường hợp Cơ quan ñăng ký ñầu tư
không liên lạc ñược với nhà ñầu tư: Trình tự thực hiện quy ñịnh tại ðiều 58 Nghị ñịnh
số 31/2021/Nð-CP.
5. Dự án ñầu tư bị chấm dứt hoạt ñộng, việc thanh lý dự án ñầu tư: Trình tự
thực hiện theo quy ñịnh tại khoản 8 ðiều 57 Nghị ñịnh số 31/2021/Nð-CP.
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ðiều 38. ðảm bảo thực hiện dự án
1. ðiều kiện xác ñịnh dự án: Theo quy ñịnh tại khoản 1 ðiều 43 Luật ðầu tư và
theo quy ñịnh tại ðiều 25 Nghị ñịnh số 31/2021/Nð-CP.
2. Trình tự thực hiện ký quỹ, hoàn trả, tịch thu tiền ký quỹ: Theo quy ñịnh tại
ðiều 25 Nghị ñịnh số 31/2021/Nð-CP.
Chương V
LẬP QUY HOẠCH; LẬP PHƯƠNG ÁN BỒI THƯỜNG, HỖ TRỢ,
TÁI ðỊNH CƯ HOẶC NHẬN CHUYỂN NHƯỢNG, THUÊ QUYỀN
SỬ DỤNG ðẤT, NHẬN GÓP VỐN BẰNG QUYỀN SỬ DỤNG ðẤT
ðỂ SẢN XUẤT, KINH DOANH
ðiều 39. Lập, thẩm ñịnh, phê duyệt quy hoạch chi tiết xây dựng, quy hoạch
tổng mặt bằng
1. Nhà ñầu tư lập quy hoạch chi tiết tỷ lệ 1/500 ñối với dự án ñầu tư xây dựng
công trình sử dụng ñất có diện tích từ 05 ha trở lên. ðối với dự án ñầu tư xây dựng
công trình sử dụng ñất có diện tích nhỏ hơn 5 ha (hoặc nhỏ hơn 02 ha ñối với dự án
ñầu tư xây dựng nhà ở chung cư) tại các khu vực ñã có quy hoạch ñô thị hoặc quy hoạch
xây dựng khu chức năng, nhà ñầu tư có thể lập quy hoạch tổng mặt bằng mà không phải
lập quy hoạch chi tiết xây dựng tỷ lệ 1/500.
2. Cơ quan ñầu mối tiếp nhận hồ sơ:
a) Sở Xây dựng (bộ phận tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả của Sở tại Trung tâm
phục vụ hành chính công của tỉnh) tiếp nhận hồ sơ ñối với các nhiệm vụ và ñồ án
quy hoạch xây dựng, quy hoạch ñô thị thuộc thẩm quyền phê duyệt của UBND tỉnh;
b) UBND cấp huyện (Trung tâm phục vụ hành chính công cấp huyện) nơi có dự án
tiếp nhận hồ sơ ñối với nhiệm vụ và ñồ án quy hoạch ñô thị, quy hoạch xây dựng
thuộc thẩm quyền phê duyệt của UBND cấp huyện.
3. Thành phần hồ sơ và thời gian giải quyết: Thực hiện theo quy ñịnh của Bộ thủ tục
hành chính ñược công bố và ñăng tải trên cổng thông tin ñiện tử của tỉnh Thừa Thiên Huế
tại ñịa chỉ: https://www.tthc.thuathienhue.gov.vn/ và trên trang thông tin ñiện tử của
cơ quan ñầu mối tiếp nhận.
4. ðối với các dự án có quy mô nhỏ hơn 05 ha và nhà ở chung cư có quy mô
nhỏ hơn 02 ha, không phải lập quy hoạch chi tiết; các chủ ñầu tư có trách nhiệm lấy
ý kiến thống nhất bằng văn bản của Sở Xây dựng về phương án tổng mặt bằng trước
khi phê duyệt theo ñúng quy ñịnh.
ðiều 40. Trình tự thủ tục thu hồi ñất; bồi thường, hỗ trợ và tái ñịnh cư
Nhà nước thu hồi ñất ñể phát triển kinh tế - xã hội vì lợi ích quốc gia, công cộng
theo quy ñịnh tại ðiều 62 Luật ðất ñai năm 2013. Việc thu hồi ñất, bồi thường, hỗ trợ
và tái ñịnh cư ñược thực hiện theo quy ñịnh hiện hành của Ủy ban nhân dân tỉnh.
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ðiều 41. Nhận chuyển nhượng quyền sử dụng ñất ñể thực hiện dự án, nhận góp
vốn bằng quyền sử dụng ñất, thuê quyền sử dụng ñất ñể sản xuất, kinh doanh
(trường hợp nhà nước không thu hồi ñất)
Nhà ñầu tư ñược nhận chuyển nhượng, thuê quyền sử dụng ñất, nhận góp vốn
bằng quyền sử dụng ñất ñể sản xuất, kinh doanh theo quy ñịnh tại ðiều 73 Luật ðất ñai
năm 2013 và ðiều 16 Nghị ñịnh số 43/2014/Nð-CP ngày 15/5/2014 của Chính phủ
quy ñịnh chi tiết thi hành một số ñiều của Luật ðất ñai và khoản 13 ðiều 1 Nghị ñịnh
số 148/2020/Nð-CP ngày 18/12/2020 của Chính phủ sửa ñổi, bổ sung một số nghị ñịnh
quy ñịnh chi tiết thi hành Luật ðất ñai.
Chương VI
LẬP CÁC THỦ TỤC LIÊN QUAN ðỂ ðƯỢC GIAO ðẤT,
CHO THUÊ ðẤT
ðiều 42. Xác nhận kế hoạch bảo vệ môi trường
1. Cơ quan ñầu mối tiếp nhận hồ sơ:
a) Sở Tài nguyên và Môi trường (bộ phận tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả của Sở
tại Trung tâm phục vụ hành chính công của tỉnh) xác nhận kế hoạch bảo vệ môi
trường của các ñối tượng quy ñịnh tại Phụ lục IV ban hành kèm theo Nghị ñịnh số
40/2019/Nð-CP ngày 13/5/2019 của Chính phủ sửa ñổi, bổ sung một số ñiều của các
nghị ñịnh quy ñịnh chi tiết, hướng dẫn thi hành Luật Bảo vệ môi trường và dự án,
cơ sở sản xuất kinh doanh, dịch vụ quy ñịnh tại ñiểm a và ñiểm b khoản 1 ðiều 32
Luật Bảo vệ môi trường.
b) UBND cấp huyện (Trung tâm phục vụ hành chính công cấp huyện) xác nhận
kế hoạch bảo vệ môi trường ñối với các ñối tượng quy ñịnh tại khoản 11 ðiều 1
Nghị ñịnh số 40/2019/Nð-CP ngày 13/5/2019 của Chính phủ trừ các ñối tượng quy ñịnh
tại ñiểm a khoản này.
2. Thành phần hồ sơ và thời gian giải quyết: Thực hiện theo quy ñịnh của Bộ thủ tục
hành chính ñược công bố và ñăng tải trên cổng thông tin ñiện tử của tỉnh Thừa Thiên Huế
tại ñịa chỉ: https://www.tthc.thuathienhue.gov.vn/ và trên trang thông tin ñiện tử của
cơ quan ñầu mối tiếp nhận hồ sơ.
ðiều 43. Thẩm ñịnh, phê duyệt Báo cáo ñánh giá tác ñộng môi trường ñối với
các dự án thuộc thẩm quyền phê duyệt của UBND tỉnh
1. Cơ quan tiếp nhận hồ sơ: Sở Tài nguyên và Môi trường (bộ phận tiếp nhận hồ sơ
và trả kết quả của Sở tại Trung tâm phục vụ hành chính công của tỉnh).
2. Thành phần hồ sơ và thời gian giải quyết: Thực hiện theo quy ñịnh của Bộ thủ tục
hành chính ñược công bố và ñăng tải trên cổng thông tin ñiện tử của tỉnh Thừa Thiên Huế
tại ñịa chỉ: https://www.tthc.thuathienhue.gov.vn/ và trên trang thông tin ñiện tử của
cơ quan ñầu mối tiếp nhận hồ sơ.
ðiều 44. Thẩm ñịnh, phê duyệt Báo cáo ñánh giá tác ñộng môi trường ñối với
các dự án thuộc thẩm quyền phê duyệt của các Bộ ngành
Thực hiện theo quy ñịnh tại khoản 5 ðiều 1, Nghị ñịnh số 40/2019/Nð-CP ngày
13/5/2019 của Chính phủ.
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ðiều 45. Thẩm ñịnh Báo cáo nghiên cứu khả thi ñầu tư xây dựng: Việc
thẩm ñịnh báo cáo nghiên cứu khả thi ñược thực hiện ñối với toàn bộ dự án, từng dự án
thành phần, từng công trình xây dựng hoặc một số công trình xây dựng theo giai ñoạn
thực hiện, phân kỳ ñầu tư của dự án nhưng phải ñảm bảo tính thống nhất, ñồng bộ
giữa các kết quả thẩm ñịnh và phù hợp với tiến ñộ dự án tại quyết ñịnh hoặc chấp thuận
chủ trương ñầu tư của dự án.
1. Cơ quan ñầu mối tiếp nhận hồ sơ (cơ quan chủ trì thẩm ñịnh): Sở Xây dựng,
các sở quản lý công trình xây dựng chuyên ngành chủ trì tổ chức thẩm ñịnh Báo cáo
nghiên cứu khả thi ñối với dự án ñầu tư xây dựng nhà ở, khu ñô thị có yêu cầu
thực hiện thủ tục chấp thuận chủ trương ñầu tư theo quy ñịnh của pháp luật về ñầu tư;
dự án có công trình ảnh hưởng lớn ñến an toàn, lợi ích cộng ñồng thuộc chuyên ngành
quản lý ñược xây dựng trên ñịa bàn hành chính của tỉnh theo quy ñịnh tại ðiều 109
Nghị ñịnh số 15/2021/Nð-CP ngày 03/3/2021 của Chính phủ quy ñịnh chi tiết một số
nội dung về quản lý dự án ñầu tư xây dựng theo phân cấp (trừ các công trình do cơ quan
chuyên môn về xây dựng thuộc Bộ Xây dựng, Bộ quản lý công trình xây dựng
chuyên ngành thẩm ñịnh theo phân cấp hiện hành).
2. Thành phần hồ sơ và thời gian giải quyết: Thực hiện theo quy ñịnh của Bộ thủ tục
hành chính ñược công bố và ñăng tải trên cổng thông tin ñiện tử của tỉnh Thừa Thiên Huế
tại ñịa chỉ: https://www.thuathienhue.gov.vn/ và trên trang thông tin ñiện tử của cơ quan
ñầu mối tiếp nhận.
ðiều 46. Thẩm duyệt hoặc cho ý kiến phòng cháy chữa cháy
1. Cơ quan ñầu mối tiếp nhận hồ sơ: Các cơ quan tại khoản 1 ðiều 45 Quy ñịnh
này, có trách nhiệm tiếp nhận hồ sơ, thẩm duyệt thiết kế về phòng cháy chữa cháy
ñối với hồ sơ thiết kế kỹ thuật và chuyển cho Phòng Cảnh sát phòng cháy, chữa cháy
và cứu hộ, cứu nạn - Công an tỉnh Thừa Thiên Huế cho ý kiến về giải pháp phòng cháy
chữa cháy hoặc thẩm duyệt thiết kế phòng cháy chữa cháy theo quy ñịnh.
2. Thành phần hồ sơ và thời gian giải quyết: Thực hiện theo quy ñịnh của Bộ thủ tục
hành chính ñược công bố và ñăng tải trên cổng thông tin ñiện tử của tỉnh Thừa Thiên Huế
tại ñịa chỉ: https://www.thuathienhue.gov.vn/ và trên trang thông tin ñiện tử của cơ quan
ñầu mối tiếp nhận.
ðiều 47. Cung cấp thông tin, thỏa thuận về cấp nước, thoát nước, cấp ñiện
1. Nhà ñầu tư liên hệ trực tiếp cơ quan, ñơn vị có thẩm quyền ñể ñược hướng dẫn
ñấu nối hạ tầng kỹ thuật, cụ thể như sau:
a) Ban Quản lý khu vực phát triển ñô thị: ðối với các dự án trong khu ñô thị mới
An Vân Dương;
b) Công ty Cổ phần Cấp nước Thừa Thiên Huế: ðối với thủ tục ñấu nối hệ thống
cấp nước;
c) UBND cấp huyện: ðối với thủ tục ñấu nối hệ thống thoát nước;
d) Công ty ðiện lực Thừa Thiên Huế: ðối với thủ tục ñấu nối hệ thống cấp ñiện.
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2. Thành phần hồ sơ và thời gian giải quyết: Thực hiện theo quy ñịnh của Bộ thủ tục
hành chính ñược công bố và ñăng tải trên cổng thông tin ñiện tử của tỉnh Thừa Thiên Huế
tại ñịa chỉ: https://www.tthc.thuathienhue.gov.vn/ và trên trang thông tin ñiện tử của
cơ quan tiếp nhận hồ sơ.
ðiều 48. Thẩm ñịnh thiết kế xây dựng triển khai sau thiết kế cơ sở (áp dụng
ñối với công trình thuộc dự án ñược xây dựng tại khu vực không có quy hoạch
ñô thị, quy hoạch xây dựng khu chức năng hoặc quy hoạch chi tiết xây dựng
ñiểm dân cư nông thôn)
1. Cơ quan ñầu mối tiếp nhận hồ sơ (cơ quan chủ trì thẩm ñịnh): Sở Xây dựng,
các sở quản lý công trình xây dựng chuyên ngành chủ trì tổ chức thẩm ñịnh thiết kế
xây dựng triển khai sau thiết kế cơ sở ñối với công trình thuộc dự án có công trình
ảnh hưởng lớn ñến an toàn, lợi ích cộng ñồng thuộc chuyên ngành quản lý ñược
xây dựng trên ñịa bàn hành chính của tỉnh theo quy ñịnh tại ðiều 109 Nghị ñịnh số
15/2021/Nð-CP theo phân cấp (trừ các công trình do cơ quan chuyên môn về xây dựng
thuộc Bộ Xây dựng, Bộ quản lý công trình xây dựng chuyên ngành thẩm ñịnh theo
phân cấp hiện hành).
2. Thành phần hồ sơ và thời gian giải quyết: Thực hiện theo quy ñịnh của Bộ thủ tục
hành chính ñược công bố và ñăng tải trên cổng thông tin ñiện tử của tỉnh Thừa Thiên Huế
tại ñịa chỉ: https://www.thuathienhue.gov.vn/ và trên trang thông tin ñiện tử của cơ
quan ñầu mối tiếp nhận.
ðiều 49. Thẩm duyệt, hồ sơ, thời gian thẩm duyệt thiết kế về phòng cháy
chữa cháy ñối với hồ sơ thiết kế kỹ thuật hoặc thiết kế bản vẽ thi công
1. Cơ quan ñầu mối tiếp nhận hồ sơ: Các cơ quan tại khoản 1 ðiều 48 Quy ñịnh này,
có trách nhiệm tiếp nhận hồ sơ, thẩm duyệt thiết kế về phòng cháy chữa cháy ñối với
hồ sơ thiết kế kỹ thuật hoặc thiết kế bản vẽ thi công và chuyển cho Phòng Cảnh sát
phòng cháy, chữa cháy và cứu hộ, cứu nạn - Công an tỉnh Thừa Thiên Huế thẩm ñịnh
theo quy ñịnh.
2. Thành phần hồ sơ và thời gian giải quyết: Thực hiện theo quy ñịnh của Bộ thủ tục
hành chính ñược công bố và ñăng tải trên cổng thông tin ñiện tử của tỉnh Thừa Thiên Huế
tại ñịa chỉ: https://www.thuathienhue.gov.vn/ và trên trang thông tin ñiện tử của cơ
quan ñầu mối tiếp nhận.
ðiều 50. Thẩm ñịnh, phê duyệt phương án trồng rừng thay thế diện tích
rừng chuyển sang mục ñích khác; Quyết ñịnh chuyển mục ñích sử dụng rừng
sang mục ñích khác
1. Phê duyệt phương án trồng rừng thay thế diện tích rừng chuyển sang mục
ñích khác
a) Cơ quan ñầu mối tiếp nhận hồ sơ: Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn
(bộ phận tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả của Sở tại Trung tâm phục vụ hành chính
công của tỉnh).
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b) Thành phần hồ sơ và thời gian giải quyết: Thực hiện theo quy ñịnh của
Bộ thủ tục hành chính ñược công bố và ñăng tải trên cổng thông tin ñiện tử của tỉnh
Thừa Thiên Huế tại ñịa chỉ: https://www.tthc.thuathienhue.gov.vn/ và trên trang
thông tin ñiện tử của cơ quan ñầu mối tiếp nhận hồ sơ.
2. Quyết ñịnh chuyển mục ñích sử dụng rừng sang mục ñích khác
Trình tự, thủ tục quyết ñịnh chuyển mục ñích sử dụng rừng sang mục ñích khác
thực hiện theo quy ñịnh tại ðiều 19 của Luật Lâm nghiệp và ðiều 42 Nghị ñịnh số
156/2018/Nð-CP.
ðiều 51. ðăng ký công trình, dự án có chuyển ñổi ñất rừng phòng hộ, ñất rừng
ñặc dụng; ñất trồng lúa nước sang mục ñích khác; nộp tiền bảo vệ và phát triển
ñất trồng lúa khi chuyển mục ñích sử dụng ñất từ ñất trồng lúa sang ñất phi
nông nghiệp
Việc thực hiện ñăng ký các công trình, dự án có chuyển ñổi ñất rừng phòng hộ,
ñất rừng ñặc dụng; ñất trồng lúa nước sang mục ñích khác ñược thực hiện theo
Quyết ñịnh số 50/2016/Qð-UBND ngày 05/8/2016 của UBND tỉnh ban hành Quy ñịnh
trình tự thực hiện ñăng ký các công trình, dự án có nhu cầu sử dụng ñất và lập kế hoạch
sử dụng ñất hàng năm cấp huyện. Nộp tiền bảo vệ và phát triển ñất trồng lúa khi
chuyển mục ñích sử dụng ñất từ ñất trồng lúa sang ñất phi nông nghiệp theo Quyết ñịnh
số 09/2018/Qð-UBND ngày 02/02/2018 của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc quy ñịnh
mức thu tiền bảo vệ và phát triển ñất trồng lúa trên ñịa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế.
CHƯƠNG VII
GIAO ðẤT, CHO THUÊ ðẤT; CẤP GIẤY CHỨNG NHẬN
QUYỀN SỬ DỤNG ðẤT
ðiều 52. Trình tự thủ tục giao ñất, cho thuê ñất, chuyển mục ñích sử dụng ñất
1. ðối với các dự án thuộc trường hợp nhà nước thu hồi ñất: Sau khi thực hiện
hoàn thành việc thu hồi ñất và hoàn thành thủ tục trồng rừng thay thế, chuyển mục ñích
sử dụng rừng theo quy ñịnh tại ðiều 50 Quy ñịnh này (nếu có) nhà ñầu tư nộp hồ sơ
ñề nghị giao ñất, cho thuê ñất như sau:
a) ðối với các trường hợp thuộc thẩm quyền của UBND cấp huyện.
- Cơ quan ñầu mối tiếp nhận hồ sơ: UBND cấp huyện (Trung tâm hành chính công
cấp huyện).
- Thành phần hồ sơ và thời gian giải quyết: Thực hiện theo quy ñịnh của Bộ thủ tục
hành chính ñược công bố và ñăng tải trên cổng thông tin ñiện tử của tỉnh Thừa Thiên Huế
tại ñịa chỉ: https://www.thuathienhue.gov.vn/ và trên trang thông tin ñiện tử của cơ quan
ñầu mối tiếp nhận.
b) ðối với các trường hợp thuộc thẩm quyền của UBND tỉnh.
- Cơ quan ñầu mối tiếp nhận hồ sơ: Sở Tài nguyên và Môi trường (bộ phận tiếp
nhận hồ sơ và trả kết quả của Sở tại Trung tâm phục vụ hành chính công của tỉnh).
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- Thành phần hồ sơ và thời gian giải quyết: Thực hiện theo quy ñịnh của Bộ thủ tục
hành chính ñược công bố và ñăng tải trên cổng thông tin ñiện tử của tỉnh Thừa Thiên Huế
tại ñịa chỉ: https://www.thuathienhue.gov.vn/ và trên trang thông tin ñiện tử của cơ quan
ñầu mối tiếp nhận.
2. ðối với các dự án không thuộc trường hợp nhà nước thu hồi ñất, sẽ thực hiện
giao ñất, cho thuê ñất, chuyển mục ñích sử dụng ñất sau khi nhà ñầu tư thực hiện
xong việc bồi thường giải phóng mặt bằng. Trình tự thủ tục thực hiện như sau:
a) Cơ quan ñầu mối tiếp nhận hồ sơ: Sở Tài nguyên và Môi trường (bộ phận tiếp
nhận hồ sơ và trả kết quả của Sở tại Trung tâm phục vụ hành chính công của tỉnh).
b) Thành phần hồ sơ và thời gian giải quyết: Thực hiện theo quy ñịnh của Bộ thủ tục
hành chính ñược công bố và ñăng tải trên cổng thông tin ñiện tử của tỉnh Thừa Thiên Huế
tại ñịa chỉ: https://www.thuathienhue.gov.vn/ và trên trang thông tin ñiện tử của cơ quan
ñầu mối tiếp nhận.
ðiều 53. Trình tự thủ tục cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng ñất, quyền
sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với ñất
Cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng ñất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác
gắn liền với ñất ñược thực hiện theo Quyết ñịnh số 31/2014/Qð-UBND ngày
30/06/2014 của UBND tỉnh ban hành quy ñịnh về việc cấp Giấy chứng nhận quyền
sử dụng ñất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với ñất trên ñịa bàn tỉnh
Thừa Thiên Huế.
CHƯƠNG VIII
CẤP PHÉP XÂY DỰNG
ðiều 54. Cơ quan ñầu mối tiếp nhận hồ sơ
1. Sở Xây dựng (qua bộ phận tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả của Sở tại Trung tâm
Phục vụ hành chính công tỉnh) theo Quyết ñịnh ban hành Quy ñịnh một số nội dung
về cấp giấy phép xây dựng trên ñịa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế.
2. UBND cấp huyện (qua Trung tâm Phục vụ hành chính công cấp huyện) theo
phân cấp, ủy quyền của UBND tỉnh Thừa Thiên Huế tại Quyết ñịnh ban hành Quy ñịnh
một số nội dung về cấp giấy phép xây dựng trên ñịa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế.
ðiều 55. Thành phần hồ sơ và thời gian giải quyết
Thực hiện theo quy ñịnh của Bộ thủ tục hành chính ñược công bố và ñăng tải trên
cổng thông tin ñiện tử của tỉnh Thừa Thiên Huế tại ñịa chỉ: https://www.thuathienhue.gov.vn/
và trên trang thông tin ñiện tử của cơ quan ñầu mối tiếp nhận.
CHƯƠNG IX
TRIỂN KHAI DỰ ÁN
ðiều 56. Xây dựng kế hoạch triển khai dự án
Nhà ñầu tư lập kế hoạch triển khai xây dựng dự án theo từng hạng mục tương ứng
với chi phi ñầu tư của các hạng mục, gửi Sở Kế hoạch và ðầu tư và các sở ngành
ñịa phương có liên quan ñể giám sát quá trình triển khai dự án.
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ðiều 57. Báo cáo kết quả triển khai dự án
ðịnh kỳ hàng tháng, quý, năm nhà ñầu tư báo cáo kết quả thực hiện dự án gửi
Sở Kế hoạch và ðầu tư và các sở ngành ñịa phương.
CHƯƠNG X
NGHIỆM THU, BÀN GIAO, ðƯA DỰ ÁN VÀO HOẠT ðỘNG
ðiều 58. Kiểm tra công tác nghiệm thu công trình xây dựng
1. Kiểm tra công tác nghiệm thu công trình xây dựng thuộc trách nhiệm quản lý
của các cơ quan chuyên môn về xây dựng theo phân cấp của UBND tỉnh (Sở Xây dựng,
Sở quản lý công trình xây dựng chuyên ngành, UBND cấp huyện theo phân cấp),
quy ñịnh tại Nghị ñịnh số 06/2021/Nð-CP ngày 26/01/2021 Quy ñịnh chi tiết một số
nội dung về quản lý chất lượng, thi công xây dựng và bảo trì công trình xây dựng
cụ thể như sau:
a) ðối tượng áp dụng: Công trình có ảnh hưởng lớn ñến an toàn, lợi ích cộng ñồng
theo quy ñịnh tại Phụ lục X, Nghị ñịnh số 15/2021/Nð-CP.
b) Cơ quan ñầu mối tiếp nhận hồ sơ: Sở Xây dựng, Sở quản lý công trình xây dựng
chuyên ngành, UBND cấp huyện theo phân cấp.
c) Nội dung kiểm tra:
- Kiểm tra trong quá trình thi công, khi hoàn thành công trình ñể ñưa vào sử dụng:
Thực hiện theo quy ñịnh tại Nghị ñịnh số 06/2021/Nð-CP.
d) Thành phần hồ sơ và thời gian giải quyết: Thực hiện theo quy ñịnh của Bộ thủ tục
hành chính ñược công bố và ñăng tải trên cổng thông tin ñiện tử của tỉnh Thừa Thiên Huế
tại ñịa chỉ: https://www.thuathienhue.gov.vn/ và trên trang thông tin ñiện tử của cơ quan
ñầu mối tiếp nhận.
2. Kiểm tra nghiệm thu về phòng cháy và chữa cháy khi hoàn thành công trình
ñể ñưa vào sử dụng thuộc trách nhiệm quản lý của Phòng Cảnh sát phòng cháy,
chữa cháy và cứu hộ, cứu nạn - Công an tỉnh Thừa Thiên Huế (nếu có); thực hiện
theo Quyết ñịnh số 2555/Qð-UBND ngày 02/11/2018 của UBND tỉnh ban hành
Quy trình phối hợp, kiểm tra, nghiệm thu phòng cháy chữa cháy trên ñịa bàn tỉnh)
cụ thể như sau:
a) ðối tượng áp dụng: Theo quy ñịnh tại Nghị ñịnh số 136/2020/Nð-CP ngày
24/11/2020 của Chính phủ quy ñịnh chi tiết một số ñiều về biện pháp thi hành Luật
Phòng cháy và chữa cháy và Luật sửa ñổi, bổ sung một số ñiều của Luật Phòng cháy
và chữa cháy.
b) Cơ quan ñầu mối tiếp nhận hồ sơ: Bộ phận tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả của
Phòng Cảnh sát phòng cháy, chữa cháy và cứu hộ, cứu nạn - Công an tỉnh Thừa
Thiên Huế tại Trung tâm phục vụ hành chính công của tỉnh.
c) Thành phần hồ sơ và thời gian giải quyết: Thực hiện theo quy ñịnh của
Bộ thủ tục hành chính ñược công bố và ñăng tải trên cổng thông tin ñiện tử của tỉnh
Thừa Thiên Huế tại ñịa chỉ: https://www.thuathienhue.gov.vn/ và trên trang thông tin
ñiện tử của cơ quan ñầu mối tiếp nhận.
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ðiều 59. Xác nhận việc ñã thực hiện các công trình, biện pháp bảo vệ môi trường
phục vụ giai ñoạn vận hành dự án (nếu có)
1. Cơ quan ñầu mối tiếp nhận hồ sơ: Sở Tài nguyên và Môi trường (bộ phận tiếp
nhận hồ sơ và trả kết quả của Sở tại Trung tâm phục vụ hành chính công của tỉnh).
2. Thành phần hồ sơ và thời gian giải quyết: Thực hiện theo quy ñịnh của Bộ thủ tục
hành chính ñược công bố và ñăng tải trên cổng thông tin ñiện tử của tỉnh Thừa Thiên Huế
tại ñịa chỉ: https://www.thuathienhue.gov.vn/ và trên trang thông tin ñiện tử của cơ quan
ñầu mối tiếp nhận.
CHƯƠNG XI
HỖ TRỢ, GIÁM SÁT, ðÁNH GIÁ KẾT QUẢ ðẦU TƯ
ðiều 60. Xây dựng kế hoạch hỗ trợ ñầu tư
1. ðối với các dự án sau khi ñược UBND tỉnh chấp thuận nhà ñầu tư, Sở Kế hoạch
và ðầu tư chủ trì phối hợp với các sở, ngành, ñịa phương có liên quan xây dựng kế hoạch
hỗ trợ thủ tục ñầu tư trình UBND tỉnh ban hành làm cơ sở hỗ trợ ñẩy nhanh tiến ñộ
ñến khi ñược nhà nước giao ñất, thuê ñất, cấp phép xây dựng.
2. ðối với dự án ñấu giá quyền sử dụng ñất, thuê ñất thực hiện dự án, sau khi
ñược UBND tỉnh phê duyệt kết quả trúng ñấu giá, cơ quan ñược giao tổ chức ñấu giá
chủ trì phối hợp với các sở, ngành, ñịa phương có liên quan xây dựng kế hoạch hỗ trợ
thủ tục ñầu tư trình UBND tỉnh ban hành làm cơ sở hỗ trợ ñẩy nhanh tiến ñộ ñến khi
ñược nhà nước giao ñất, thuê ñất, cấp phép xây dựng.
3. ðối với dự án thuộc diện ñấu thầu lựa chọn nhà ñầu tư thực hiện dự án ñầu tư
có sử dụng ñất, sau khi ñược UBND tỉnh phê duyệt kết quả ñấu thầu, cơ quan ñược
giao bên mời thầu chủ trì phối hợp với các sở, ngành, ñịa phương có liên quan xây dựng
kế hoạch hỗ trợ thủ tục ñầu tư trình UBND tỉnh ban hành làm cơ sở hỗ trợ ñẩy nhanh
tiến ñộ ñến khi ñược nhà nước giao ñất, thuê ñất, cấp phép xây dựng.
4. ðối với dự án nhà ở xã hội, sau khi ñược UBND tỉnh phê duyệt kết quả
chủ ñầu tư, cơ quan ñược giao bên mời chủ trì phối hợp với các sở, ngành, ñịa phương
có liên quan xây dựng kế hoạch hỗ trợ thủ tục ñầu tư trình UBND tỉnh ban hành làm
cơ sở hỗ trợ ñẩy nhanh tiến ñộ ñến khi ñược nhà nước giao ñất, thuê ñất, cấp phép
xây dựng.
ðiều 61. Kiểm tra, giám sát hỗ trợ ñầu tư
1. UBND tỉnh giao Sở Kế hoạch và ðầu tư chủ trì, phối hợp với các sở, ban,
ngành liên quan căn cứ kế hoạch triển khai dự án tại ðiều 56 Quy ñịnh này; các kế hoạch
ñược UBND tỉnh ban hành tại ðiều 60 Quy ñịnh này, tổ chức kiểm tra hoặc tự tổ chức
giám sát hỗ trợ ñầu tư ñối với dự án ñã ñược chấp thuận chủ trương ñầu tư ñồng thời
với chấp thuận nhà ñầu tư, chấp thuận nhà ñầu tư, cấp quyết ñịnh chủ trương ñầu tư,
cấp Giấy chứng nhận ñăng ký ñầu tư, phê duyệt kết quả trúng ñấu giá, ñấu thầu trên
ñịa bàn tỉnh; xử lý vi phạm hoặc ñề xuất xử lý theo ñúng quy ñịnh. Nội dung giám sát
hỗ trợ, chế ñộ báo cáo, thời hạn báo cáo, nội dung báo cáo thực hiện theo quy ñịnh tại
Nghị ñịnh 29/2021/Nð-CP ngày 26/03/2021 của Chính phủ quy ñịnh về trình tự, thủ tục
thẩm ñịnh dự án quan trọng quốc gia và giám sát, ñánh giá ñầu tư.
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2. Sở Xây dựng hoặc cơ quan ñược phân cấp căn cứ kế hoạch triển khai dự án
tại ðiều 56 Quy ñịnh này; các kế hoạch ñược UBND tỉnh ban hành tại ðiều 60
Quy ñịnh này chủ trì phối hợp với các sở, ngành và UBND cấp huyện liên quan thực hiện
công tác giám sát, kiểm tra quản lý và hướng dẫn chủ ñầu tư, nhà ñầu tư thực hiện
xây dựng theo quy hoạch, kiến trúc ñược duyệt; quản lý chất lượng công trình xây dựng,
trật tự xây dựng theo phân cấp; bàn giao và bảo hành, bảo trì công trình; tổ chức kiểm tra
ñịnh kỳ, ñột xuất các dự án ñầu tư xây dựng; xử lý vi phạm, hoặc ñề xuất xử lý.
3. Sở Tài nguyên và Môi trường hoặc cơ quan ñược phân cấp căn cứ kế hoạch
triển khai dự án tại ðiều 56 quy ñịnh này; các kế hoạch ñược UBND tỉnh ban hành tại
ðiều 60 Quy ñịnh này chủ trì phối hợp với các sở, ngành và UBND cấp huyện liên quan
thực hiện công tác giám sát, kiểm tra tình hình quản lý và sử dụng ñất ñai, việc thực
hiện các giải pháp bảo vệ môi trường tại các dự án; tổ chức kiểm tra ñịnh kỳ, ñột xuất
các dự án ñầu tư xây dựng; xử lý vi phạm, hoặc ñề xuất xử lý.
4. Các sở ngành liên quan khác theo chức năng nhiệm vụ ñược phân công căn cứ
kế hoạch triển khai dự án tại ðiều 56 Quy ñịnh này; các kế hoạch ñược UBND tỉnh
ban hành tại ðiều 60 Quy ñịnh này tổ chức giám sát, kiểm tra theo quy ñịnh.
5. UBND cấp huyện thực hiện chức năng quản lý nhà nước toàn diện về ñầu tư
tại ñịa phương ñối với các dự án ñầu tư thực hiện trên ñịa bàn; căn cứ kế hoạch triển
khai dự án tại ðiều 56 Quy ñịnh này; các kế hoạch ñược UBND tỉnh ban hành tại
ðiều 60 Quy ñịnh này theo dõi, giám sát việc thực hiện, chất lượng các dự án trên
ñịa bàn quản lý.
6. Các ñơn vị ñược giao là bên mời thầu căn cứ kế hoạch triển khai dự án tại
ðiều 56 Quy ñịnh này; các kế hoạch ñược UBND tỉnh ban hành tại ðiều 60 Quy ñịnh
này, căn cứ hợp ñồng ký kết tổ chức việc giám sát, kiểm tra các dự án báo cáo kết quả
về UBND tỉnh, Sở Kế hoạch và ðầu tư.
ðiều 62. Hình thức tổ chức giám sát và chế ñộ báo cáo
1. ðối với các dự án thuộc trường hợp ñôn ñốc hỗ trợ nằm trong danh mục ñược
cấp có thẩm quyền phê duyệt, ñịnh kỳ 6 tháng, hàng năm Sở Kế hoạch và ðầu tư
tổ chức giám sát. ðối với các dự án thuộc trường hợp rà soát thu hồi và giám sát
ñặc biệt nằm trong danh mục ñược cấp có thẩm quyền phê duyệt, ñịnh kỳ hàng quý
Sở Kế hoạch và ðầu tư thành lập ñoàn liên ngành tổ chức giám sát. Trường hợp hợp ñặc
biệt, ñột xuất theo chỉ ñạo của cấp có thẩm quyền, các cơ quan tổ chức thực hiện
giám sát theo chỉ ñạo.
2. Quá trình giám sát ñầu tư dự án và kết quả thực hiện phải ñược các cơ quan
chức năng liên quan cập nhật thường xuyên và kịp thời trên Hệ thống phần mềm
giám sát, quản lý dự án ñầu tư. Nội dung tổ chức giám sát theo các Mẫu số 08, 09, 10,
Phụ lục ñính kèm Quy ñịnh này.
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Chương XII
TỔ CHỨC THỰC HIỆN
ðiều 63. Quy ñịnh chuyển tiếp
Thực hiện theo quy ñịnh tại ðiều 77 Luật ðầu tư và theo quy ñịnh tại ðiều 114,
115, 116, 117, 118, 119, 120, 121, 122, 123, 124, 125, 126, 127, 128, 129, 130 Mục 2
Nghị ñịnh số 31/2021/Nð-CP.
ðiều 64. Công khai thông tin ñầu tư
1. Các thông tin liên quan thu hút ñầu tư phải ñược công khai ñảm bảo nguyên tắc
“mọi lúc, mọi nơi” phù hợp quy ñịnh, trình tự lựa chọn nhà ñầu tư.
2. Nhà ñầu tư, các cơ quan chức năng có trách nhiệm và nghĩa vụ tham gia Hệ thống
phần mềm giám sát, quản lý dự án ñầu tư.
ðiều 65. Quyền lợi và nghĩa vụ của nhà ñầu tư
1. Nhà ñầu tư chỉ liên hệ với cơ quan chủ trì thụ lý hồ sơ mà không phải liên hệ
với các cơ quan khác ñể ñược giải quyết trong thời gian quy ñịnh.
2. Nhà ñầu tư có thể thực hiện các thủ tục hành chính song song và chịu trách
nhiệm trước pháp luật về tính pháp lý, tính chính xác của nội dung hồ sơ, dự án do
mình lập và nộp tại các cơ quan quản lý nhà nước.
3. Nhà ñầu tư ñược quyền yêu cầu các cơ quan chức năng cung cấp các thông tin
về quy hoạch, về ưu ñãi ñầu tư; ñược hưởng các chế ñộ chính sách ưu ñãi theo ñúng
quy ñịnh của nhà nước. Sau khi dự án ñược quyết ñịnh chủ trương ñầu tư hoặc cấp
Giấy chứng nhận ñăng ký ñầu tư, nhà ñầu tư ñược quyền yêu cầu các cơ quan chức năng
thực hiện việc xem xét thẩm ñịnh hồ sơ theo ñúng thời hạn quy ñịnh. Trong quá trình
thực hiện dự án, nhà ñầu tư ñược quyền ñề nghị các cơ quan chức năng phối hợp
xử lý các vấn ñề khó khăn vướng mắc.
4. Nhà ñầu tư có trách nhiệm tổ chức triển khai thực hiện dự án theo ñúng các
quy ñịnh của pháp luật, ñúng theo tiến ñộ ñăng ký. Sau khi ñược cấp quyết ñịnh
chủ trương ñầu tư, cấp Giấy chứng nhận ñăng ký ñầu tư, hàng tháng nhà ñầu tư có
trách nhiệm báo cáo tình hình thực hiện dự án ñịnh kỳ trong thời hạn 10 ngày kể từ ngày
kết thúc tháng báo cáo.
ðối với các dự án ñã ñi vào hoạt ñộng, hàng tháng nhà ñầu tư có trách nhiệm
báo cáo tình hình hoạt ñộng ñịnh kỳ trong thời hạn 10 ngày kể từ ngày kết thúc tháng
báo cáo.
5. Nhà ñầu tư gửi báo cáo bằng văn bản và trực tuyến trên Hệ thống phần mềm
giám sát, quản lý dự án ñầu tư.
ðiều 66. Trách nhiệm các cơ quan quản lý nhà nước của tỉnh
1. Các sở, ban, ngành của tỉnh, UBND cấp huyện và các cơ quan, ñơn vị liên quan
ñóng trên ñịa bàn tỉnh có trách nhiệm cung cấp thông tin ñầy ñủ, chính xác, hướng dẫn
cụ thể; kịp thời xử lý các vướng mắc và giải quyết nhanh gọn các thủ tục liên quan
cho nhà ñầu tư trong quá trình nghiên cứu, triển khai thực hiện dự án; phối hợp với
cơ quan chủ trì, khi cần thiết phải có ý kiến bằng văn bản trong thời gian quy ñịnh và
chịu trách nhiệm về các vấn ñề thuộc chức năng và thẩm quyền quản lý nhà nước về
lĩnh vực chuyên môn hoặc ñịa bàn do mình phụ trách.
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2. Việc chia sẻ thông tin liên quan ñến hồ sơ dự án ñầu tư ñược cập nhật và
khai thác tại Hệ thống phần mềm giám sát, quản lý dự án ñầu tư.
3. Các cơ quan chủ trì tiếp nhận hồ sơ, cơ quan phối hợp và cơ quan phê duyệt
có trách nhiệm thực hiện việc tiếp nhận, giải quyết thủ tục cho nhà ñầu tư theo cơ chế
một cửa theo quy ñịnh hiện hành.
4. Các sở, ban, ngành của tỉnh, UBND cấp huyện và các cơ quan, ñơn vị liên quan
ñóng trên ñịa bàn tỉnh có trách nhiệm cử ñại diện có chuyên môn tham dự các cuộc họp
thẩm ñịnh, giải quyết các nội dung liên quan ñến dự án ñầu tư theo giấy mời; trên cơ sở
nội dung thảo luận tại cuộc họp, trong thời hạn 02 ngày kể từ ngày tổ chức cuộc họp,
các ñơn vị có ý kiến bằng văn bản gửi cơ quan chủ trì họp. Trường hợp lấy ý kiến
thẩm ñịnh bằng văn bản, sau thời gian quy ñịnh, các ñơn vị ñược lấy ý kiến có văn bản
gửi cơ quan chủ trì.
ðiều 67. Tổ chức thực hiện
1. Thủ trưởng các sở, ban, ngành liên quan; Chủ tịch UBND cấp huyện căn cứ
nhiệm vụ và quyền hạn của cơ quan mình chịu trách nhiệm tổ chức thực hiện các
quy ñịnh tại Quy ñịnh này.
2. Sở Kế hoạch và ðầu tư căn cứ Quy ñịnh này nghiên cứu ban hành lưu ñồ
hướng dẫn các bước thực hiện ñể công bố trên trang thông tin ñiện tử.
3. Trong quá trình triển khai thực hiện Quy ñịnh này nếu gặp vấn ñề vướng mắc,
các nhà ñầu tư, các tổ chức liên quan kịp thời gửi ý kiến bằng văn bản ñến Sở Kế hoạch
và ðầu tư ñể tổng hợp, trình UBND tỉnh xem xét, ñiều chỉnh sửa ñổi cho phù hợp./.
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PHỤ LỤC
(Kèm theo Quyết ñịnh số 35/2021/Qð-UBND ngày 04 tháng 6 năm 2021
của Ủy ban nhân dân tỉnh)
Mẫu số 01

ðề xuất phê duyệt Danh mục dự án làm cơ sở ñể lập hồ sơ ñề nghị
chấp thuận chủ trương ñầu tư

Mẫu số 02

Văn bản ý kiến thẩm ñịnh chủ trương ñầu tư của Sở Xây dựng

Mẫu số 03

Văn bản ý kiến thẩm ñịnh chủ trương ñầu tư của Sở Tài nguyên và
Môi trường

Mẫu số 04

Văn bản báo cáo kết quả thẩm ñịnh về công nghệ của Sở Khoa học
và Công nghệ

Mẫu số 05

Văn bản ý kiến thẩm ñịnh chủ trương ñầu tư của các sở, ngành
(trừ Sở Xây dựng, Sở Tài nguyên và Môi trường, Sở Khoa học và
Công nghệ)

Mẫu số 06

Văn bản ý kiến thẩm ñịnh chủ trương ñầu tư của Ủy ban nhân dân
cấp huyện

Mẫu số 07

Văn bản tổng hợp ý kiến thẩm ñịnh của cơ quan ñầu mối

Mẫu số 08

Nội dung giám sát, ñánh giá dự án trước khi khởi công

Mẫu số 09

Nội dung giám sát, ñánh giá ñịnh kỳ dự án trong giai ñoạn thực hiện
ñầu tư

Mẫu số 10

Nội dung giám sát, ñánh giá dự án trước khi khai thác, vận hành
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Mẫu số 01
TÊN CƠ QUAN
ðỀ XUẤT

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
ðộc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số: ....../.......-.......
V/v ñề xuất danh mục dự án
kêu gọi ñầu tư trên ñịa bàn
…. giai ñoạn….

Thừa Thiên Huế, ngày.... tháng.... năm 20....

Kính gửi: Sở Kế hoạch và ðầu tư.
Căn cứ pháp lý về quy hoạch:
- Căn cứ quy hoạch…………
- Căn cứ quy hoạch………..
- Căn cứ quy hoạch………….
Căn cứ tình hình nhu cầu phát triển của ngành, ñịa phương; Sở……./UBND
(huyện, thị xã, thành phố)…….. ñã xây dựng danh mục các dự án kêu gọi ñầu tư
giai ñoạn……… thông tin cụ thể theo danh mục sau:

STT

Tên dự án

1
2

Tên dự án 1
Tên dự án 2
Tên dự án
…..

3

ðịa
ñiểm
ñầu tư

Diện tích
dự kiến
sử dụng
ñất (m2)

Mục
tiêu
ñầu tư
dự án

Quy
mô dự
án

Tổng
Sự phù
mức
hợp các
ñầu tư
quy
dự kiến
hoạch
(tỷ ñồng)

Ghi
chú

Kính gửi Sở Kế hoạch và ðầu tư tổng hợp trình UBND tỉnh xem xét phê duyệt
danh mục dự án.
Nơi nhận:
- Như trên;
- UBND tỉnh báo cáo;
- ............

THỦ TRƯỞNG CƠ QUAN ðỀ XUẤT
(Ký tên, ñóng dấu)
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Mẫu số 02
CƠ QUAN THẨM ðỊNH
Số: ....../.......-.......

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
ðộc lập - Tự do - Hạnh phúc
Thừa Thiên Huế, ngày.... tháng.... năm 20....

V/v ý kiến thẩm ñịnh dự án
ñầu tư ……………..

Kính gửi: Sở Kế hoạch và ðầu tư
Ngày…., Sở Xây dựng nhận ñược Văn bản số ….. của Sở Kế hoạch và ðầu tư
về việc xin ý kiến thẩm ñịnh dự án …… tại … của nhà ñầu tư…..
Sau khi kiểm tra các nội dung dự án ñề xuất … , các quy hoạch và các quy ñịnh
của pháp luật, sở Xây dựng có ý kiến như sau:
1. Về sự phù hợp với quy hoạch xây dựng:….. (nêu rõ dự án phù hợp hay
không phù hợp với các quy hoạch xây dựng trên ñịa bàn).
2. ðánh giá về sự phù hợp của dự án ñầu tư với mục tiêu, ñịnh hướng phát triển
ñô thị, chương trình, kế hoạch phát triển nhà ở; sơ bộ phương án phân kỳ ñầu tư bảo ñảm
yêu cầu ñồng bộ; sơ bộ cơ cấu sản phẩm nhà ở và việc dành quỹ ñất phát triển nhà ở
xã hội; sơ bộ phương án ñầu tư xây dựng, quản lý hạ tầng ñô thị trong và ngoài phạm vi
dự án ñối với dự án ñầu tư xây dựng nhà ở, khu ñô thị.
3. Các nội dung khác có liên quan.
4. ðánh giá về sự cần thiết ñầu tư.
5. Kiến nghị, ñề xuất UBND tỉnh:
- Kiến nghị quyết ñịnh hoặc không quyết ñịnh chủ trương ñầu tư (trong ñó nêu rõ
lý do của kiến nghị, ñề xuất).
- Kiến nghị UBND tỉnh về các ñề xuất của nhà ñầu tư thuộc lĩnh vực, phạm vi
quản lý của ngành;
- Kiến nghị các giải pháp ñể tổ chức triển khai, quản lý dự án có hiệu quả, theo
ñúng quy ñịnh của pháp luật và các nội dung liên quan khác.
6. Những yêu cầu ñối với nhà ñầu tư trong việc lập quy hoạch và triển khai
thực hiện dự án.
Nơi nhận:
- Như trên;
- ............

THỦ TRƯỞNG CƠ QUAN
(Ký tên, ñóng dấu)
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Mẫu số 03
CƠ QUAN THẨM ðỊNH
Số: ....../.......-.......

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
ðộc lập - Tự do - Hạnh phúc
Thừa Thiên Huế, ngày.... tháng.... năm 20....

V/v ý kiến thẩm ñịnh dự án
ñầu tư ……………..

Kính gửi:

- Ủy ban nhân dân tỉnh;
- Sở Kế hoạch và ðầu tư

Ngày….., Sở Tài nguyên và Môi trường nhận ñược Văn bản số ….. của Sở Kế hoạch
và ðầu tư hoặc nhà ñầu tư về việc xin ý kiến thẩm ñịnh dự án …… tại … của nhà
ñầu tư……
Sau khi kiểm tra các nội dung dự án ñề xuất …… , các quy hoạch và các quy ñịnh
của pháp luật, Sở Tài nguyên và Môi trường có ý kiến như sau:
1. Về sự phù hợp với quy hoạch, kế hoạch sử dụng ñất; nhu cầu sử dụng ñất
(bao gồm sự phù hợp về quy mô diện tích ñất dự kiến thực hiện dự án của nhà ñầu tư);
ñiều kiện giao ñất, cho thuê ñất, cho phép chuyển ñổi mục ñích sử dụng ñất (ñối với
các dự án thuộc trường hợp giao ñất, cho thuê ñất, cho phép chuyển ñổi mục ñích
sử dụng ñất).
2. Các yêu cầu về bảo vệ môi trường.
3. Các nội dung khác có liên quan.
4. Kiến nghị, ñề xuất UBND tỉnh:
- Kiến nghị quyết ñịnh hoặc không quyết ñịnh chủ trương ñầu tư (trong ñó
nêu rõ lý do của kiến nghị, ñề xuất);
- Kiến nghị UBND tỉnh về các ñề xuất của nhà ñầu tư;
- Kiến nghị các giải pháp ñể tổ chức triển khai, quản lý dự án có hiệu quả, theo
ñúng quy ñịnh của pháp luật và các nội dung liên quan khác.
5. Những yêu cầu ñối với nhà ñầu tư trong việc sử dụng ñất và triển khai
thực hiện dự án.
(kèm theo bản ñồ trích lục khu ñất thực hiện dự án)
Nơi nhận:
- Như trên;
- ............

THỦ TRƯỞNG CƠ QUAN
(Ký tên, ñóng dấu)
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Mẫu số 04
CƠ QUAN THẨM ðỊNH

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

ðộc lập - Tự do - Hạnh phúc
Số: ....../.......-.......

Thừa Thiên Huế, ngày.... tháng.... năm 20....

V/v ý kiến thẩm ñịnh dự án …

Kính gửi: Sở Kế hoạch và ðầu tư.
Ngày….., Sở Khoa học và Công nghệ nhận ñược Văn bản số ….. của Sở Kế hoạch
và ðầu tư về việc xin ý kiến thẩm ñịnh dự án ……..tại ……. của nhà ñầu tư…….
Cơ quan thẩm ñịnh có ý kiến thẩm ñịnh như sau:
1. Tóm tắt dự án ñầu tư
Cần nêu một số nội dung cơ bản nhất sau ñây trong phần ñầu của Văn bản
thẩm ñịnh:
1.1. Mục tiêu dự án ñầu tư.
1.2. Tổng vốn ñầu tư
1.3. ðịa ñiểm thực hiện dự án ñầu tư (vị trí, diện tích ...).
2. Nhận xét về dự án ñầu tư
2.1. Về cơ sở khoa học của dự án:
Với mục tiêu nêu ở phần trên, cần ñối chiếu với chủ trương, chính sách, quy hoạch
của nhà nước xem có cần thiết, có phù hợp không và xem xét ý nghĩa kinh tế - xã hội
của dự án ñể ñưa ra chính kiến của Cơ quan thẩm ñịnh công nghệ là ủng hộ hay phản ñối
mục tiêu của dự án. Có nhiều mức ñộ khác nhau ñể thể hiện chính kiến:
- Các cơ sở pháp lý, cơ sở khoa học của dự án ñầu tư.
- Nếu dự án thuộc loại ñặc biệt khuyến khích ñầu tư, thực hiện thì trong bản
nhận xét cần thể hiện cơ quan tổ chức thẩm ñịnh hoàn toàn nhất trí với mục tiêu của
dự án và ñề nghị dự án sớm ñược thực hiện.
- Nếu dự án thuộc loại khuyến khích ñầu tư, thực hiện thì trong bản nhận xét
cần thể hiện sự ủng hộ của cơ quan tổ chức thẩm ñịnh qua việc nhận xét dự án nên
ñược khuyến khích ñầu tư.
- Nếu dự án thuộc các loại trên nhưng có những ñiểm cần lưu ý thì trong Văn bản
thể hiện sự ñồng ý với mục tiêu của dự án và lưu ý các vấn ñề cần bổ sung, làm rõ.
- Nếu dự án thuộc loại ñầu tư có ñiều kiện thì cần thận trọng khi góp ý kiến và
phải xem xét kỹ dự án có thỏa mãn các ñiều kiện theo quy ñịnh hay không ñể có ý kiến
trong từng trường hợp cụ thể.
- Nếu dự án không phù hợp với các chủ trương, chính sách, quy hoạch của
Nhà nước thì cần tỏ rõ chính kiến không ñồng ý với mục tiêu của dự án ñầu tư.
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2.2. Về công nghệ và thiết bị:
2.2.1. Về công nghệ:
- Nêu rõ công nghệ thuộc Danh mục công nghệ khuyến khích chuyển giao
hoặc Danh mục công nghệ hạn chế chuyển giao hoặc Danh mục công nghệ cấm
chuyển giao theo quy ñịnh hiện hành của pháp luật Việt Nam.
- Nêu tóm tắt công nghệ của dự án: Quy trình công nghệ, ñặc ñiểm nổi bật của
công nghệ ...
- Nhận xét trực tiếp về công nghệ: Sự hoàn thiện của công nghệ, mức ñộ tiên tiến
của dây chuyền công nghệ, tính mới của công nghệ, tính thích hợp của công nghệ,
phương án lựa chọn công nghệ.
- Nhận xét những yếu tố gián tiếp của công nghệ: Về nguyên nhiên vật liệu,
linh kiện, phụ tùng cho sản xuất; sự phù hợp của ñịa ñiểm thực hiện dự án ñối với dây
chuyền công nghệ,...
- Nếu có nội dung chuyển giao công nghệ thì lưu ý chủ ñầu tư cần thực hiện theo
các quy ñịnh hiện hành của pháp luật về chuyển giao công nghệ. Trong trường hợp
nếu dự án ñầu tư có góp vốn bằng công nghệ thì cần xem xét dự thảo hợp ñồng
chuyển giao công nghệ có phù hợp với quy ñịnh của pháp luật về chuyển giao
công nghệ không?
2.2.2. Về thiết bị:
Nêu nhận xét về thiết bị sử dụng trong dự án: Dây chuyền thiết bị có phù hợp
với mục tiêu của dự án không? có ñồng bộ không? Thiết bị của dự án là mới hay cũ?
Nếu dự án ñầu tư có liệt kê danh sách máy móc, thiết bị, dây chuyền công nghệ
ñã qua sử dụng dự kiến nhập khẩu, cần có nhận xét về các nội dung: mức ñộ cũ của
máy móc, thiết bị, dây chuyền công nghệ (năm sản xuất, thời gian ñã sử dụng, thời gian
sử dụng còn lại, ...); Nguồn gốc, xuất xứ của máy móc, thiết bị, dây chuyền công nghệ;
sự phù hợp của các ñặc tính kỹ thuật chính của máy móc, thiết bị, dây chuyền công
nghệ ñã qua sử dụng với các quy ñịnh về an toàn, tiết kiệm năng lượng và bảo vệ
môi trường.
2.3. Về những vấn ñề khác có liên quan (nếu có):
- Năng lực chuyên môn, năng lực tài chính (khả năng huy ñộng vốn, hoàn vốn,
trả nợ...), tư cách pháp nhân của chủ ñầu tư.
- Các yếu tố ảnh hưởng của công nghệ ñối với môi trường và các giải pháp
công nghệ xử lý môi trường, các nguy cơ tiềm ẩn sự cố môi trường và cách phòng ngừa.
- Lao ñộng và ñào tạo cán bộ, công nhân kỹ thuật bảo ñảm vận hành dây chuyền
công nghệ.
Nơi nhận:
- Như trên;
- Lưu: ...

THỦ TRƯỞNG CƠ QUAN
(Ký tên, ñóng dấu)
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Mẫu số 05
CƠ QUAN THẨM ðỊNH

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

ðộc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số: ....../.......-.......

Thừa Thiên Huế, ngày.... tháng.... năm 20....

V/v ý kiến thẩm ñịnh dự án
ñầu tư ……………..

Kính gửi: Sở Kế hoạch và ðầu tư.
Ngày……, Sở, ngành ….. có nhận ñược Văn bản số…….. của Sở Kế hoạch và
ðầu tư về việc xin ý kiến thẩm ñịnh dự án …….tại…..…của nhà ñầu tư….
Sau khi kiểm tra các nội dung dự án ñề xuất ….., các quy hoạch và các quy
ñịnh của pháp luật, sở,….. có ý kiến như sau như sau:
1. Về sự phù hợp với quy hoạch ngành:….. (nêu rõ dự án phù hợp hay không
phù hợp với quy hoạch ngành thuộc trách nhiệm quản lý của cơ quan thẩm ñịnh).
2. Sự phù hợp nội dung dự án với các quy chuẩn, tiêu chuẩn, ñiều kiện của
ngành (nếu có hoặc cần thiết);
3. ðánh giá về sự cần thiết ñầu tư, hiệu quả dự án, năng lực tài chính (khả năng
huy ñộng vốn, vốn chủ sở hữu, hoàn vốn, trả nợ…).
4. Các nội dung khác có liên quan.
5. Kiến nghị, ñề xuất UBND tỉnh:
- Kiến nghị quyết ñịnh hoặc không quyết ñịnh chủ trương ñầu tư (trong ñó nêu rõ
lý do của kiến nghị, ñề xuất);
- Kiến nghị UBND tỉnh về các ñề xuất của nhà ñầu tư;
- Kiến nghị các giải pháp ñể tổ chức triển khai, quản lý dự án có hiệu quả, theo
ñúng quy ñịnh của pháp luật và các nội dung liên quan khác.
6. Những yêu cầu ñối với nhà ñầu tư và dự án ñầu tư (trường hợp dự án
thuộc lĩnh vực ñầu tư có ñiều kiện thì phải nêu rõ ñiều kiện, yêu cầu nhà ñầu tư, dự án
ñầu tư phải ñáp ứng, thời ñiểm thực hiện các ñiều kiện, cơ quan thẩm ñịnh cấp
giấy phép ñiều kiện...).
Nơi nhận:
- Như trên;
- ............

THỦ TRƯỞNG CƠ QUAN THẨM ðỊNH
(Ký tên, ñóng dấu)
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Mẫu số 06
ỦY BAN NHÂN DÂN.....

Số: ....../.......-.......

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
ðộc lập - Tự do - Hạnh phúc

Thừa Thiên Huế, ngày.... tháng.... năm 20....

V/v ý kiến thẩm ñịnh dự án
ñầu tư

Kính gửi: Sở Kế hoạch và ðầu tư
Ngày….., Ủy ban nhân dân….. có nhận ñược Văn bản số ….. của cơ quan
ñầu mối về việc xin ý kiến thẩm ñịnh dự án ……..tại ……. của nhà ñầu tư…….
Sau khi kiểm tra các nội dung dự án ñề xuất …. , các quy hoạch và các quy ñịnh
của pháp luật, UBND..... báo cáo như sau:
1. Báo cáo về hiện trạng sử dụng ñất: .... trong ñó phải báo cáo rõ nguồn gốc
ñất ñai, hiện trạng ñang ñược sử dụng (nêu rõ diện tích khu ñất, ñối tượng sử dụng
ñất, các công trình, vật kiến trúc, tài sản trên ñất...), ñấu nối hạ tầng..;
2. Sự phù hợp của dự án với các quy hoạch, ñịnh hướng phát triển của ñịa phương:...
(nêu rõ sự phù hợp của dự án với từng loại quy hoạch, ñịnh hướng phát triển của
ñịa phương).
3. Các nội dung khác có liên quan.
4. ðánh giá sự cần thiết ñầu tư, hiệu quả dự án ñối với sự phát triển của ñịa phương;
5. Kiến nghị, ñề xuất UBND tỉnh:
- Kiến nghị quyết ñịnh hoặc không quyết ñịnh chủ trương ñầu tư (trong ñó nêu rõ
lý do kiến nghị, ñề xuất);
- Kiến nghị về các ñề xuất của nhà ñầu tư;
- Kiến nghị các giải pháp ñể tổ chức triển khai, quản lý dự án có hiệu quả, theo
ñúng quy ñịnh của pháp luật và các nội dung liên quan khác.
6. Những yêu cầu ñối với nhà ñầu tư trong việc lập quy hoạch và triển khai
thực hiện dự án.
Nơi nhận:
- Như trên;
- ............

THỦ TRƯỞNG CƠ QUAN THẨM ðỊNH
(Ký tên, ñóng dấu)
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Mẫu số 07
CƠ QUAN TỔNG HỢP
THẨM ðỊNH
Số: ....../.......-.......

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
ðộc lập - Tự do - Hạnh phúc
Thừa Thiên Huế, ngày.... tháng.... năm 20....

V/v báo cáo kết quả thẩm ñịnh
dự án ñầu tư ……………..

Kính gửi: Ủy ban nhân dân tỉnh
Căn cứ Luật ðầu tư năm 2020;
Căn cứ Nghị ñịnh số 31/2021/Nð-CP ngày 26 tháng 3 năm 2021 của Chính phủ
quy ñịnh chi tiết và hướng dẫn thi hành một số ñiều của Luật ñầu tư;
Căn cứ…………..;
Căn cứ văn bản ñề nghị thực hiện dự án ñầu tư và hồ sơ kèm theo do .....nộp
ngày ..... và hồ sơ bổ sung nộp ngày .... (nếu có);
Căn cứ ý kiến thẩm ñịnh của các sở, ban, ngành, ñịa phương tại các văn bản.....
Cơ quan ñầu mối tổng hợp báo cáo UBND tỉnh xem xét quyết ñịnh chủ trương
ñầu tư dự án ..... với các nội dung cụ thể như sau:
I. Thông tin về Nhà ñầu tư ñề xuất thực hiện dự án (nếu có)
ðối với nhà ñầu tư là cá nhân: Phải ghi rõ họ tên; ngày tháng năm sinh; số
chứng minh nhân dân, ngày cấp, nơi cấp; ñịa chỉ thường trú, chổ ở hiện tại; số ñiện thoại
liên lạc; ñịa chỉ email).
ðối với nhà ñầu tư là tổ chức: Ghi rõ tên tổ chức; số Giấy chứng nhận ñăng ký
doanh nghiệp hoặc quyết ñịnh thành lập, cơ quan cấp; ñịa chỉ trụ sở chính, ñiện thoại
liên lạc, ñịa chỉ email; họ và tên người ñại diện theo pháp luật, ngày tháng năm sinh,
quốc tịch, ñịa chỉ thường trú, chổ ở hiện tại, số ñiện thoại, ñịa chỉ email; ngành nghề
kinh doanh, hoạt ñộng của doanh nghiệp, tổ chức.
II. Nội dung dự án do nhà ñầu tư ñề xuất
1. Tên dự án ñầu tư: ........................
2. Mục tiêu dự án: .....................................
3. Quy mô dự án: ...................................
4. ðịa ñiểm thực hiện dự án: ........................................
5. Diện tích mặt ñất, mặt nước sử dụng (nếu có): ........... m2 hoặc ha
6. Tổng vốn ñầu tư của dự án: ............ (bằng chữ) ñồng, tương ñương .........
(bằng chữ) ñô la Mỹ.
Trong ñó:
6.1. Vốn góp ñể thực hiện dự án là: ............... (bằng chữ) ñồng, tương ñương
......... (bằng chữ) ñô la Mỹ, chiếm tỷ lệ ........% tổng vốn ñầu tư.
Tiến ñộ, tỷ lệ và phương thức góp vốn (ghi chi tiết theo từng nhà ñầu tư):
(VD: Công ty TNHH A góp 1.000.000.000 (một tỷ) ñồng, tương ñương 48.000
(bốn mươi tám nghìn) ñô la Mỹ, bằng tiền mặt, chiếm 40% vốn góp, trong vòng 3 tháng
kể từ ngày ñược cấp giấy chứng nhận ñăng ký ñầu tư/giấy chứng nhận ñăng ký kinh doanh).
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6.2. Vốn huy ñộng (ghi rõ giá trị, nguồn vốn): .............(bằng chữ) ñồng,
tương ñương ......... (bằng chữ) ñô la Mỹ.
6.3. Vốn khác: ...........(bằng chữ) ñồng, tương ñương ......... (bằng chữ) ñô la Mỹ
7. Thời hạn hoạt ñộng của dự án: ...... năm, kể từ ngày ñược cấp Giấy chứng
nhận ñăng ký ñầu tư hoặc Quyết ñịnh chủ trương ñầu tư.
8. Tiến ñộ thực hiện dự án ñầu tư:
- Tiến ñộ xây dựng cơ bản:
- Tiến ñộ ñưa công trình vào hoạt ñộng (nếu có):
- Tiến ñộ thực hiện các mục tiêu hoạt ñộng, hạng mục chủ yếu của dự án
(trường hợp dự án thực hiện theo từng giai ñoạn, phải quy ñịnh mục tiêu, thời hạn,
nội dung hoạt ñộng của từng giai ñoạn).
9. Công nghệ áp dụng (nếu có):
10. Các nội dung khác có liên quan:
10. Các kiến nghị và cam kết của nhà ñầu tư:
III. Các ñơn vị ñược lấy ý kiến thẩm ñịnh:
- ðơn vị ñược lấy ý kiến thẩm ñịnh:
- ðơn vị có văn bản thẩm ñịnh:
Trường hợp ñến hết thời hạn xin ý kiến cơ quan thẩm ñịnh không có ý kiến
bằng văn bản thì ñược coi là ñồng ý với các nội dung của dự án và chịu trách nhiệm trước
UBND tỉnh về các nội dung liên quan ñến lĩnh vực quản lý của ngành, ñịa phương mình.
IV. Tổng hợp kết quả thẩm ñịnh
Trên cơ sở kết quả thẩm ñịnh của các cơ quan liên quan, cơ quan ñầu mối
thẩm ñịnh tổng hợp kết quả thẩm ñịnh gồm các nội dung sau:
1. Sự phù hợp của dự án ñầu tư với quy hoạch cấp quốc gia, quy hoạch vùng,
quy hoạch tỉnh, quy hoạch tổng thể phát triển kinh tế - xã hội tỉnh, quy hoạch ñô thị,
quy hoạch xây dựng, quy hoạch sử dụng ñất, quy hoạch ngành, kế hoạch có liên
quan khác;
2. Nhu cầu sử dụng ñất, ñiều kiện giao ñất, cho thuê ñất, cho phép chuyển mục ñích
sử dụng ñất (ñối với dự án ñược giao ñất, cho thuê ñất, cho phép chuyển mục ñích
sử dụng ñất);
3. ðiều kiện ñầu tư ñối với nhà ñầu tư nước ngoài (ñối với dự án có mục tiêu
thuộc ngành, nghề ñầu tư có ñiều kiện ñối với nhà ñầu tư nước ngoài);
4. Ưu ñãi ñầu tư và ñiều kiện hưởng ưu ñãi ñầu tư (ñối với dự án thuộc ñối tượng
hưởng ưu ñãi ñầu tư);
5. Công nghệ sử dụng trong dự án ñầu tư (ñối với dự án sử dụng công nghệ hạn
chế chuyển giao theo quy ñịnh của pháp luật về chuyển giao công nghệ quy ñịnh tại
ðiểm b Khoản 1 ðiều 32 Luật ðầu tư);
6. ðánh giá về sự cần thiết ñầu tư, hiệu quả dự án;
7. Các yêu cầu về bảo vệ môi trường.
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V. Nhận xét và kiến nghị:
Trên cơ sở ý kiến thẩm ñịnh của các cơ quan liên quan và nội dung dự án ñề xuất,
cơ quan ñầu mối thẩm ñịnh ñưa ra ý kiến ñánh giá, nhận xét chung và kiến nghị
cơ quan có thẩm quyền quyết ñịnh hoặc không quyết ñịnh chủ trương ñầu tư.
Trường hợp ñề xuất quyết ñịnh chủ trương ñầu tư, cơ quan ñầu mối thẩm ñịnh dự thảo
quyết ñịnh chủ trương ñầu tư của cơ quan có thẩm quyền theo mẫu quy ñịnh tại
Thông tư số 23/2021/TT-BKHðT ngày 09/4/2021 của Bộ Kế hoạch và ðầu tư quy ñịnh
mẫu văn bản, báo cáo liên quan ñến hoạt ñộng ñầu tư tại Việt Nam, ñầu tư từ Việt Nam
ra nước ngoài và xúc tiến ñầu tư.
Nơi nhận:
- Như trên;
- ............

THỦ TRƯỞNG CƠ QUAN ðẦU MỐI
(Ký tên, ñóng dấu)
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Mẫu số 08
I. THÔNG TIN VỀ DỰ ÁN
1. Nhà ñầu tư
a) Nhà ñầu tư thứ nhất:
- Tên nhà ñầu tư:
- ðịa chỉ trụ sở giao dịch chính, số ñiện thoại, ñịa chỉ email...:
- Số vốn góp, tỷ lệ vốn góp:
b) Nhà ñầu tư tiếp theo:
- Tên nhà ñầu tư:
- ðịa chỉ trụ sở giao dịch chính, số ñiện thoại, ñịa chỉ email...:
- Số vốn góp, tỷ lệ vốn góp:
2. Tổ chức kinh tế (doanh nghiệp dự án):
- Tên doanh nghiệp:
- Các thông tin ñể giao dịch (ñịa chỉ doanh nghiệp, số ñiện thoại, ñịa chỉ
email...):
- ðăng ký kinh doanh (số, ngày, nơi cấp):
- Thông tin về người ñại diện theo pháp luật:
- Vốn ñiều lệ:
- Vốn pháp ñịnh (nếu có):
3. Dự án ñầu tư:
- Tên dự án:
- ðịa ñiểm thực hiện:
- Văn bản quyết ñịnh chủ trương ñầu tư/Giấy chứng nhận ñăng ký ñầu tư (nếu có):
- Diện tích ñất sử dụng:
- Mục tiêu, quy mô:
- Tổng vốn ñầu tư, nguồn vốn:
- Thời hạn hoạt ñộng, tiến ñộ thực hiện của dự án:
- Các ưu ñãi, hỗ trợ ñầu tư và ñiều kiện áp dụng (nếu có):
- Các ñiều kiện ñối với nhà ñầu tư thực hiện dự án (nếu có):
II. TÌNH HÌNH CHUẨN BỊ THỰC HIỆN DỰ ÁN
1. Tình hình và khả năng huy ñộng vốn cho dự án:
- Việc góp vốn chủ sở hữu:
- Việc huy ñộng vốn vay:
- Việc huy ñộng nguồn vốn hợp pháp khác (nếu có):
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2. Tình hình chuẩn bị thực hiện dự án:
a) Thực hiện thủ tục về giao ñất, giao lại ñất, cho thuê ñất, cho phép chuyển mục
ñích sử dụng ñất theo quy ñịnh của pháp luật về ñất ñai (ñối với dự án ñược nhà nước
giao ñất, giao lại ñất, cho thuê ñất, cho phép chuyển mục ñích sử dụng ñất);
b) Công tác GPMB và tái ñịnh cư (nếu có);
c) Thực hiện thủ tục về xây dựng, môi trường theo quy ñịnh của pháp luật về
xây dựng, môi trường (nếu có).
3. Các vướng mắc phát sinh (nếu có):
III. KIẾN NGHỊ
Kiến nghị cơ quan có thẩm quyền về các biện pháp hỗ trợ, xử lý những khó khăn
của dự án (nếu có)./.
Nơi nhận:
- Như trên;
- ............

THỦ TRƯỞNG CƠ QUAN GIÁM SÁT
(Ký tên, ñóng dấu)
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Mẫu số 09
I. THÔNG TIN VỀ DỰ ÁN
Ghi nội dung quy ñịnh tại phần I mẫu số 12.
(Nội dung này chỉ báo cáo một lần vào kỳ ñầu tiên sau khi dự án ñược khởi công
hoặc sau khi dự án ñược ñiều chỉnh làm thay ñổi các thông tin về dự án).
II. TÌNH HÌNH THỰC HIỆN DỰ ÁN
1. Tiến ñộ thực hiện dự án và tiến ñộ thực hiện mục tiêu của dự án:
- Tiến ñộ chuẩn bị dự án:
- Tiến ñộ giải phóng mặt bằng (nếu có):
- Tiến ñộ xây dựng cơ bản (nếu có):
- Tiến ñộ mua máy móc thiết bị, lắp ñặt, vận hành chạy thử (nếu có):
- Tiến ñộ thực hiện các hạng mục, phân kỳ ñầu tư (nếu có):
- Tiến ñộ hoạt ñộng sản xuất, kinh doanh, cung cấp dịch vụ:
- Tiến ñộ thực hiện các mục tiêu ñầu tư:
2. Tiến ñộ góp vốn ñầu tư, vốn ñiều lệ, vốn pháp ñịnh (nếu có):
a) Tiến ñộ góp vốn:
STT
1
2
3
STT
1
2

Loại vốn

Số vốn góp trong kỳ

Số vốn góp lũy kế ñến
thời ñiểm báo cáo

Vốn ñầu tư
Vốn ñiều lệ
Vốn pháp ñịnh
b) Nguồn vốn:
Nguồn vốn

Số vốn góp trong kỳ

Số vốn góp lũy kế ñến
thời ñiểm báo cáo

Vốn chủ sở hữu
Vốn vay các tổ chức tín dụng
Mua máy móc, thiết bị,
3
nguyên liệu trả chậm
4 Nguồn vốn huy ñộng khác
Cộng
3. Việc thực hiện các quy ñịnh về các vấn ñề liên quan:
- Về việc sử dụng ñất và các nguồn tài nguyên khác:
- Về các yêu cầu bảo vệ môi trường, phòng chống cháy nổ:
- Việc ñáp ứng các ñiều kiện ñầu tư kinh doanh ñối với các dự án thuộc ngành,
nghề ñầu tư kinh doanh có ñiều kiện:
- Việc ñáp ứng các quy ñịnh tại văn bản quyết ñịnh chủ trương ñầu tư và Giấy
chứng nhận ñăng ký ñầu tư (nếu có).
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4. Tình hình thực hiện ưu ñãi ñầu tư (nếu có)
5. Khó khăn, vướng mắc trong thực hiện dự án (nếu có).
III. KIẾN NGHỊ
Kiến nghị cơ quan có thẩm quyền về các biện pháp hỗ trợ, xử lý những khó khăn
của dự án (nếu có)./.
THỦ TRƯỞNG CƠ QUAN GIÁM SÁT
(Ký tên, ñóng dấu)
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Mẫu số 10
I. THÔNG TIN DỰ ÁN
Ghi các nội dung quy ñịnh tại phần I của mẫu số 12.
II. NỘI DUNG ðÁNH GIÁ
1. ðánh giá kết quả thực hiện mục tiêu (ñánh giá kết quả ñạt ñược so với kế hoạch
ban ñầu; nêu những khó khăn, vướng mắc trong quá trình thực hiện dự án dẫn ñến
không ñạt mục tiêu như kế hoạch ban ñầu, trừ mục tiêu kinh doanh):
- Những mục tiêu về xây dựng dự án, tạo lập dự án, doanh nghiệp:
- Những mục tiêu về quy mô;
- Những mục tiêu khác.
2. ðánh giá kết quả huy ñộng các nguồn lực (ñánh giá kết quả ñạt ñược so với
kế hoạch ban ñầu; nêu những khó khăn, vướng mắc trong quá trình thực hiện dự án
dẫn ñến không ñạt mục tiêu như kế hoạch ban ñầu):
- Nguồn lực tài chính (vốn chủ sở hữu, vốn vay và huy ñộng khác, mua, thuê
máy móc thiết bị trả chậm):
- Nguồn nguyên liệu;
- ðất và các nguồn tài nguyên thiên nhiên khác:
- Nguồn lực lao ñộng, chất xám, công nghệ:
- Các nguồn lực về cơ sở hạn tầng kỹ thuật, như: ñiện, nước, giao thông...
- Các nguồn lực khác.
3. ðánh giá tiến ñộ thực hiện (ñánh giá kết quả ñạt ñược so với kế hoạch ban
ñầu; nêu những khó khăn, vướng mắc trong quá trình thực hiện dự án dẫn ñến không
ñạt mục tiêu như kế hoạch ban ñầu. ðặc biệt những vướng mắc về chế ñộ, chính sách,
thủ tục hành chính...; sự phối hợp giữa nhà ñầu tư và các cơ quan quản lý, sự phối hợp
giữa các cơ quan quản lý nhà nước.):
- Tiến ñộ chuẩn bị dự án:
- Tiến ñộ giải phóng mặt bằng:
- Tiến ñộ xây dựng:
- Tiến ñộ mua máy móc thiết bị, lắp ñặt, vận hành chạy thử:
- Tiến ñộ huy ñộng vốn.
4. ðánh giá về lợi ích của dự án (nêu những lợi ích do dự án mang lại trong
quá trình thực hiện, dự tính những lợi ích dự án sẽ mang lại trong quá trình hoạt
ñộng kinh doanh).
III. KIẾN NGHỊ
Kiến nghị cơ quan nhà nước có thẩm quyền về các biện pháp hỗ trợ, xử lý những
khó khăn của dự án (nếu có)./.
THỦ TRƯỞNG CƠ QUAN GIÁM SÁT
(Ký tên, ñóng dấu)
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VĂN BẢN PHÁP LUẬT KHÁC
ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH
ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH THỪA THIÊN HUẾ

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Số: 1370/Qð-UBND

Thừa Thiên Huế, ngày 04 tháng 6 năm 2021

ðộc lập - Tự do - Hạnh phúc

QUYẾT ðỊNH
Tổ chức lại các phòng chuyên môn thuộc Ban Quản lý dự án
ñầu tư xây dựng công trình giao thông tỉnh Thừa Thiên Huế
ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH
Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền ñịa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015; Luật
sửa ñổi, bổ sung một số ñiều của Luật Tổ chức Chính phủ và Luật Tổ chức chính quyền
ñịa phương ngày 22 tháng 11 năm 2019;
Căn cứ Nghị ñịnh số 115/2020/Nð-CP ngày 25 tháng 9 năm 2020 của Chính phủ
quy ñịnh về tuyển dụng, sử dụng và quản lý viên chức;
Căn cứ Nghị ñịnh số 120/2020/Nð-CP ngày 07 tháng 10 năm 2020 của Chính phủ
quy ñịnh về thành lập, tổ chức lại, giải thể ñơn vị sự nghiệp công lập;
Căn cứ Nghị ñịnh số 15/2021/Nð-CP ngày 03 tháng 3 năm 2021 của Chính phủ
quy ñịnh chi tiết một số nội dung về quản lý dự án ñầu tư xây dựng;
Theo ñề nghị của Giám ñốc Sở Nội vụ.
QUYẾT ðỊNH:
ðiều 1. Tổ chức lại các phòng chuyên môn thuộc Ban Quản lý dự án
ñầu tư xây dựng công trình giao thông tỉnh Thừa Thiên Huế (sau ñây viết tắt là
Ban Quản lý dự án), như sau:
1. Hợp nhất Phòng Kế hoạch và Phòng Giải phóng mặt bằng thành Phòng
Kế hoạch - Giải phóng mặt bằng.
2. Sau khi tổ chức lại, Ban Quản lý dự án ñầu tư xây dựng công trình giao thông
tỉnh Thừa Thiên Huế có cơ cấu tổ chức các phòng chuyên môn, gồm:
a) Phòng Kế toán tổng hợp;
b) Phòng Tư vấn giám sát;
c) Phòng Thẩm ñịnh;
d) Phòng Kế hoạch - Giải phóng mặt bằng.
Căn cứ tình hình thực tế của ñơn vị, Giám ñốc Ban Quản lý dự án ñược quyết ñịnh
thành lập các khối quản lý dự án và các bộ phận giúp việc gồm Ban ñiều hành dự án,
Tổ chuyên gia ñấu thầu, Tổ giải phóng mặt bằng... theo quy ñịnh của pháp luật về quản lý
dự án ñầu tư xây dựng ñể ñáp ứng yêu cầu nhiệm vụ và nhân sự của khối quản lý dự án
ñược lấy từ các phòng chuyên môn nghiệp vụ.

CÔNG BÁO/Số 33/Ngày 14-6-2021

53

Việc bổ nhiệm, miễn nhiệm, ñiều ñộng, luân chuyển, khen thưởng, kỷ luật, cho
từ chức, nghỉ hưu và thực hiện các chế ñộ chính sách ñối với Trưởng phòng, Phó
Trưởng phòng và các bộ phận giúp việc của Ban Quản lý dự án thực hiện theo quy ñịnh
của pháp luật và theo phân cấp của Ủy ban nhân dân tỉnh.
ðiều 2. Hiệu lực thi hành
Quyết ñịnh này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký và bãi bỏ ñiểm b khoản 1
Mục III Quy chế tổ chức hoạt ñộng của Ban Quản lý dự án ñầu tư xây dựng công trình
giao thông tỉnh Thừa Thiên Huế ban hành kèm theo Quyết ñịnh 263/Qð-UBND
ngày 10 tháng 02 năm 2017 của Ủy ban nhân dân tỉnh.
ðiều 3. Tổ chức thực hiện
Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh, Giám ñốc Sở Nội vụ, Giám ñốc Ban
Quản lý dự án ñầu tư xây dựng công trình giao thông tỉnh Thừa Thiên Huế và
Thủ trưởng các cơ quan liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết ñịnh này./.
TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
CHỦ TỊCH
Phan Ngọc Thọ
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ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH THỪA THIÊN HUẾ

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Số: 1371/Qð-UBND

Thừa Thiên Huế, ngày 04 tháng 6 năm 2021

ðộc lập - Tự do - Hạnh phúc

QUYẾT ðỊNH
Tổ chức lại các phòng chuyên môn, nghiệp vụ
thuộc ðài Phát thanh và Truyền hình tỉnh Thừa Thiên Huế
ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH
Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền ñịa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015; Luật
sửa ñổi, bổ sung một số ñiều Luật Tổ chức Chính phủ và Luật Tổ chức chính quyền
ñịa phương ngày 22 tháng 11 năm 2019;
Căn cứ Nghị ñịnh số 120/2020/Nð-CP ngày 07 tháng 10 năm 2020 của Chính phủ
quy ñịnh về thành lập, tổ chức lại, giải thể ñơn vị sự nghiệp công lập;
Căn cứ Thông tư liên tịch số 17/2010/TTLT-BTTTT-BNV ngày 27 tháng 7
năm 2010 của Bộ Thông tin và Truyền thông và Bộ Nội vụ hướng dẫn thực hiện chức năng,
nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của ðài Phát thanh và Truyền hình tỉnh thuộc
Ủy ban nhân dân cấp tỉnh, ðài Phát thanh và Truyền hình thuộc Ủy ban nhân dân
cấp huyện;
Theo ñề nghị của Giám ñốc Sở Nội vụ.
QUYẾT ðỊNH:
ðiều 1. Tổ chức lại các phòng chuyên môn, nghiệp vụ thuộc ðài Phát thanh và
Truyền hình tỉnh Thừa Thiên Huế (sau ñây viết tắt là ðài) như sau:
1. Hợp nhất “Phòng Văn nghệ và Giải trí” và “Phòng Chuyên ñề và Khoa
giáo” thành “Phòng Văn nghệ - Khoa giáo”.
2. Hợp nhất “Phòng Biên tập” và “Phòng Phát thanh và Thông tin ñiện tử”
thành “Phòng Thư ký Biên tập”.
3. Hợp nhất “Phòng Dịch vụ và Quảng cáo” và “Phòng Kế hoạch và Tài vụ”
thành “Phòng Tài chính - Dịch vụ quảng cáo”.
4. ðổi tên “Phòng Thời sự” thành “Phòng Thời sự - Chuyên ñề”.
5. Sau khi tổ chức lại, ðài có cơ cấu tổ chức các phòng chuyên môn, nghiệp vụ
như sau:
a) Phòng Tổ chức và Hành chính;
b) Phòng Kỹ thuật và Công nghệ;
c) Phòng Thời sự - Chuyên ñề;
d) Phòng Văn nghệ - Khoa giáo;
ñ) Phòng Thư ký Biên tập;
e) Phòng Tài chính - Dịch vụ quảng cáo.
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Tùy theo ñặc ñiểm và yêu cầu thực tế của ñịa phương, Giám ñốc ðài phối hợp với
Giám ñốc Sở Nội vụ trình Ủy ban nhân dân tỉnh quyết ñịnh thành lập các ñơn vị
trực thuộc khác theo quy ñịnh của pháp luật.
Việc bổ nhiệm, bổ nhiệm lại, miễn nhiệm, cách chức, khen thưởng, kỷ luật
Trưởng phòng, Phó Trưởng phòng các phòng chuyên môn, nghiệp vụ và các ñơn vị
sự nghiệp (nếu có) trực thuộc ðài thực hiện theo quy ñịnh hiện hành và phân cấp của
Ủy ban nhân dân tỉnh.
Căn cứ vào vị trí, chức năng, nhiệm vụ, tổ chức bộ máy, Giám ñốc ðài có
trách nhiệm xây dựng quy chế làm việc, quy ñịnh cụ thể chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn
của các phòng chuyên môn, nghiệp vụ và các ñơn vị sự nghiệp trực thuộc (nếu có).
ðiều 2. Hiệu lực thi hành
Quyết ñịnh này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký và bãi bỏ ðiểm b Khoản 3
ðiều 1 Quyết ñịnh số 828/Qð-UBND ngày 26 tháng 4 năm 2013 của Ủy ban nhân dân tỉnh
quy ñịnh chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của ðài Phát thanh và
Truyền hình tỉnh Thừa Thiên Huế.
ðiều 3. Tổ chức thực hiện
Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh, Giám ñốc Sở Nội vụ, Giám ñốc
ðài Phát thanh và Truyền hình tỉnh và Thủ trưởng các cơ quan liên quan chịu trách nhiệm
thi hành Quyết ñịnh này./.
TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
CHỦ TỊCH
Phan Ngọc Thọ

VĂN PHÒNG UBND TỈNH THỪA THIÊN HUẾ XUẤT BẢN
ðịa chỉ: 16 Lê Lợi, thành phố Huế, tỉnh Thừa Thiên Huế;
ðiện thoại liên hệ: 0234.3834537; Fax: 0234.3834537
Email: congbao@thuathienhue.gov.vn;
Website: http://congbao.thuathienhue.gov.vn;
In tại: Công ty CP In và Dịch vụ giáo dục Huế.

