
UY BAN NHAN DAN CONG HOA xA HO! CHU NGHIA VIT NAM 
TINH QUANG  TR! Dôc lap - Tir do - Hnh phüc  

SA45/TTr-UBND Quáng Trj, ngày.?. tháng 6 nãm 2022 

TO TRINH 
A •A A Ve vlçc trinh HOND tinh thong qua 

Nghj quyêt giao UBND tInh quyt dlnh  chü triro'ng du tir 
và diêu chinh chü trirong (thu tir mt  so dir an nhóm C 

KInh g1ri: Hi dng nhân dan tinh khóa VIII, k' h9p thu 10 

Can cr Lut T chüc chInh quyn dja phuong ngày 19/6/2015; Lut sfra 
dôi, bô sung mt so diêu cña Lut To chirc ChInh phü và Lut To chüc chinh 
quyên dja phucmg ngày 22/11/2019; 

Can cü Lugtt Ngân sách nhà nuâc ngày 25/6/2015; 

Can cir Lu.t Du tu cong ngày 13/6/20 19; 

Uy ban nhân dan tinh kinh trInh Hi dng nhân dan tinh khóa VIII, kS' 
h9p thu 10 thông qua Nghj quyêt giao Uy ban nhân dan tinh quyêt djnh chü 
truong dâu tu, diêu chinh chü truong dâu tu mt so dir an nhóm C trén dja bàn 
tinh, vói nhu'ng ni dung chü yêu nhu sau: 

I. S1 CAN THIET BAN HANH NGH! QUYET 

- Tai khoân 7, Diu 17, Lut Du ti.r cong s 39/2019/QH14 ngày 
13/6/2019 quy dnh: 

"H7i dng nhán dan các c4i quyê't djnh chi tru'o'ng du tw chuviig trInh, 
dir an nhóm B, nhóm C sir dyng von ngán sách dja phu'o'ng, bao góm cá vOn bO 
sung cO myc tiêu tic ngân sách cap trên, các nguOn vOn hcip pháp cia dfa 
phu'cing thu5c cap mInh quán l, 

Trong trw071g hcrp ccn thié't, H5i dng nhán dan quyê't djnh vic giao cho 
Uy ban nhán dan cling cap quyêt djnh chi trucing dáu tw dy' an quy djnh tgi 
khoán nay phit hcrp vó'i myc tiêu, djnh hu'ó'ng phát trién, k/ia nãng tài chinh và 
dc diem cy the cza dfa phwo'ng ". 

- Thirc t ti tinh Quãng Tr, có tht nhiu dir an nhóm C có tong muc dâu 
tu nhO (du an chü yeu chi yeu câu lap báo cáo kinh tê - k thuât dau tu xay 
dirng) duçjrc trInh thâm djnh và trInh thâm djnh dieu chinh báo cáo dê xuât chü 
twang dâu tu thung xuyên trong Ca nam. Mt khác, có mt so dçr an dixcic 
Trung iiang h trçl tiir ngun vn khac ngoài kê hoach dâu tu cong trung han, can 
sm thrçic hoàn thin thu tiic chuân bj dâu tu và triên khai thirc hin dam báo kjp 
thai dê tranh thu nguôn vOn tir ngân sách trung uong, dáp üng yêu câu nhim vit 
phát triên kinh té - xã hi cüa tinh. 
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Trong khi do, theo quy djnh tai  Diu 78, Lut T chIrc chInh quyn dja 
phucing 2015 dirqc süa dôi theo khoán 31 Diêu 2 Lut To chüc chInh phü và 
Lut to chirc chInh quyên da phucrng sira dôi 2019, HDND tinh h9p môi nàmIt 
nhât hai kS'  vâi thai gian hçp có han  nhung phái xem xét, quyêt djnh rat nhiêu 
ni dung quan tr9ng. 

- Nhtm phát huy tInh chü dng trong cong tác quân 1, diu hành và t 
chrc thirc hin ké hoach dâu tii cong trung han,  hang nàm cüa UBND tinh, cUa 
các don vj dja phuong lien quan, dáp irng yêu câu, nhim vii trong giai doan 
mó'i, vic xay dirng và ban hành Ngh quyêt cüa HDND tinh giao Uy ban nhân 
dan tinh quyêt djnh chü tnrong dâu tu, diêu chinh chU truclng dâu tu mt so dir 
an nhóm C trên dja bàn tinh là can thit, phü hçTp vi các quy djnh cüa pháp 1ut 
hiên hành. 

II. MUC DICH, QUAN DIEM XAY DIXNG NGH! QUYET 

- Ni dung van ban phâi dam bão tuân thu Va phü hçp vOi các quy djnh 
cUa Lut To chirc chInh quyên dja phrnmg, Lu.t Dâu tu cong và các van bàn 
pháp lut có lien quan. 

- Don giãn boa thu tiic hành chinh, nâng cao hiu qua quãn l du tu cong 
gàn vol trách nhim, tInh chü dng cüa các co quan, ban ngành trong vic tham 
mmi quyêt djnh chü tnrong dâu ti.r chumg trinh, dir an; dam bào vic dâu tu 
cong duçic thrc hin thuOng xuyên, lien tic, dáp tmg yêu câu phát triên kinh tê - 
xä hi cüa tinh. 

- Dam báo phü hop vOi diu kin, tInh hInh th1rc tiên cüa tinh. 

III. QUA TR!NH XAY DUNG DV'  THAO NGH! QUYET 

- Sau khi Lut Du tu cong s 39/2019/QH14 ngày 13/6/2019duçic ban 
hành, ngày 11/9/20 19, UBND tinh Co Van bàn so 4149/UBND-CN ye vic xây 
dimg các quy djnh quán 1 nhà nithc trên dja bàn tinh theo Lut Dâu tu cOng, SO 
Kê hoach  và Dâu tix dã xây dirng dij tháo Nghj quyêt cUa HDND tinh quydjnh 
trInh tr, thu tiTc, ho so trInh HDND tinh xem xét, quyêt djnh chü truong dâu tu 
chuong trinh, dir an; üy quyên UBND tinh quyêt djnh chü truong dâu tu mt so 
dir an thuc thâm quyên cüa HDND tinh, báo cáo UBND tinh trInh HDND tinh 
tai TO trInh so 31 19/TTr-UBND ngày 13/7/2020. Tuy nhiên, tai  thOi diem do ni 
dung nay chua dugc HDND tinh thông qua. 

- Ngày 14/6/2022, UBND tinh cO Van bàn s 2705/UBND-TH tiêp tiic 
giao SO Ké hoach và Dâu tu chü trI, phôi hop vOi các SO, ban, ngành, don vl lien 
quan và tham khào mt sO dja phuong trong nuOc, nghiên cOu tham mini trInh 
HDND tinh giao UBND tinh quyêt djnh chU tru'o'ng dau tiz mt sO dir an trong 
truOng hop can thiêt. Ni dung cüa dir thào Nghj quyêt dà lay dirge to chOc lay 
kiên tham gia bang van bàn cüa các sO, ban ngành và các don vj lien quan. SO 
Kê hoach  và Dâu tu tiêp thu, giãi trInh va hoàn chinh dir thão Nghj quyêt trinh 
UBND tinh tai  Van bàn sO 1288/SKH-TH ngày 27/6/2022. 

IV. BO cuc vA NO! DUNG C BAN CUA P11 THAO NGH4 QUYET 

1. B ciic: Dir thào Nghj quyêt gôm 2 Diêu. 



3 

2. Nhfrng ni dung co ban: 

2.1. Giao UBND tinh quyt djnh chü trt.wng d.0 tu và diu chinh chü truung 
dâu tu mt so dir an nhóm C. UBND tinh dê xuât 2 phumg an: 

- Phuong an 1: Giao Uy ban nhân dan tinh quyt dljnh chü tnr(mg du tu' Va 
diêu chinh chü tnrcmg dâu lit các di,r an nhóm C có tong rnirc dâu tu' duói 15 t 
dông, sir dicing ngân sách cap tinh quãn 1 (bao gôm cã von bô sung có m1ic tiéu 
ttr ngân sách cap trên, các nguôn von hop pháp khác cüa dja phrnmg thuc cap 
tinh quãn 1). 

Müc vn nay thuôc loai dir an chi yêu c.0 lap Báo cáo kinh t - k5 thuât 
theo quy djnh tai  khoán 3 Diêu 5 Nghj djnh so 15/2021/ND-CP ngày 03/3/2021 
cüa ChInh phU quy djnh chi tiêt mt so ni dung ye quân 1 dir an dâu tu xây 
dirng. 

- Phtro'ng an 2: Giao lily ban nhân dan tinh quyt djnh chü truong du tu và 
diêu chinh chü trucmg dâu ttr các d an nhóm C có tong rnirc dâu tu dui 20 t 
dông, sü diing ngân sách cap tinh quán 1 (bao gôm cá von bô sung có mvc  tiêu 
th ngân sách cap trên, các nguôn von hçrp pháp khác cüa dja phumg thuc cap 
tinh quán 1). 

Trong 2 phircmg an trên, phtroiig an 1 có tInh khã thi cao, tao  diêu kin 
thun 1çi cho UBND tinh trong vic chi dao,  diêu hnh mt each linhhoat, phü hqp 
viii các yéu câu cüa tinh hInh thirc tin. Do 4y, UBND tinh dê xuât HDND tinh 
xem xét chap nh.n phuo'ng an 1. 

2.2. Giao nhim vi.i t chirc thirc hin Nghj quyt. 

lily ban nhân dan tinh kInh d nghi Hi dng nhân dan tinh khóa VIII, kS' 
hcip thr 10 xem xét thông qua Nghj quyêt giao UBND tinh quyêt djnh chü 
truong dâu tu và diêu chinh chü tnrong dâu tu mt so di,r an nhóm  C.I./ 
Nyi nit ln: 
- Nhu trên; 
- Thtrông trrc HDND tinh; 
- Chü tjch, cac PCT UBND tinh; 
- VP Doàn DBQH và HDND tinh; 
- Ban KTNS - HDND tinh; 
- Các sór: KH và DT, TC, XD; 
- Ltru VT, TH0. 



HQI BONG NHAN DAN CONG HOA xA 1101 CHU NGHIA VIT NAM 
TiNH QUANG TR! Bc 1p - Tiy do - Hanh phñc 

/NQ-HDND Quáng Trj, ngày tháng nám 2022 

NGH! QUYET 
. Ve giao Uy ban nhan dan tinh quyet d!nh  chu tru'o'ng dau tur 

và diu chinh chü trurng du tir mt so dr an nhóm C 

HOI BONG NHAN DAN T!NH QUANG TR! 
IUIOA VIII, K( HQP THU' 10 

C'ãn c& Luat  Td ch&c chInh quyn dja phircing ngày 19/6/2015; Luát tha ddi, 
bó sung mç3t so diêu cia Luçt To chic Chinh phz và Luat  TO chzc chInh quyên dja 
phuvng ngày 22/11/2019; 

Can c&LutNgân sách nhà rnthc ngày 25/6/2015; 

Can thLut Dáu hr cOng ngày 13/6/2019; 

Xét TO' trInh s /TTr-UBND ngày /7/2022 cia Uy ban nhán dan tinh 
ye vic giao Uy ban nhán dan tinh quyêt djnh chi trzro'ng dáu tu' và diêu chinh chz 
truvng dáu tu' mçt sO dr an nhóm C Báo cáo thám tra cza Ban Kinh té ngán sách 
H5i dOng nhán dOn tinh và kiên ctha dgi biêu Hçi dóng nhOn dOn tinh tgi /cj) hQp, 

QUYET NGH!: 

Biêu 1. Giao Uy ban nhân dan tinh quyt djnh chü truo'ng dAu t.r và diu chinh 
chü trucrng dau tu các dir an nhóm C có tong mirc dâu tu duâi 15 t (lông, sr ding 
ngân sách cap tinh quân 1 (bao gôm Ca von bô sung có miic tiêu tir ngân sách cap 
trên, các nguôn von hçip pháp khác cüa da phucmg thuc cap tinh quãn 1). 

Trumg hçp diu chinh chü tnrcing dAu tu các dii an ducic giao lam vuqt thng 
mirc dâu tu so vâi quy djnh nêu trén, Uy ban nhân dan tinh phãi lay kiên thông 
nhât cüa Thumg tWc  Hi dông nhân dan tinh trithc khi quyêt djnh. 

Biu 2. T chüc thuc hiên 

1. Uy ban nhân dan tinh t chi.rc trin khai thirc hin Nghj quyt nay; chi do 
các cci quan chuyên mon va các chü dâu tu tang cumg vai trô, trách nhim trong 
1p và thâm djnh chü truGng dâu tu; báo cáo Hi dông than dan tith ye kêt qua 
thirc hin quyët djnh chU truang du tu, (lieu chinh chU trucing dãu tu các dr an 
nhOm C &rçic giao t?i  các  kS'  hçp thuông l hang näm dê theo dOi, chi do. Khi 
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quyt djnh chü trwxng d.0 tu, diu chinh chü tnrcing du tu các dii an nhóm Cthrçc 
giao, dê nghj Uy ban nhân dan tinh glri ho sci den Thuèng trirc HDND tinh dé theo 
döi, giám sat vic thirc hin. 

2. Thung trirc Hi dng nhan dan tinh, các Ban cüa Hi dông nhân dan tinh, 
To d.i biêu Hi dông nhân dan tinh, d.i biêu HOi  dông rthân dan tinh theo dôi, 
giám sat vic thirc hin Nghj quyêt. 

Nghj quyt nay duçc Hi ding nhân dan tinh Quâng Trj Khóa VIII, ki hçp 
thir 10 thông qua ngày tháng 7 nãm 2022 và cO hiu 1rc kê tü ngày thông qua./. 

No'in/zn: 
- Uy ban Thtrông vv Quoc hti, ChInh phü; 
- Bô Ké hoach và Dâu tu; 
- B Tài chInh; 
- YT Tinh üy;TT HDND, UBND, UBMTTQVN tinh; 
- Doàn DBQH tinh; 
- Dai biêu HDND tinh; 
- VP: Doàn DBQH&HDND, UBND tinh; 
- Các Sâ, ban, nganh, doan the cap tinh; 
- 11 HDND vâ UBND các huyn, thành pho, TX; 
- Luu: VT, KTNS. 

CHU T!CH 

Nguyen Bang Quang 
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