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V/v hoàn thiện thủ tục phê duyệt chủ 
trương đầu tư các dự án, danh mục dự 

án thuộc các Chương trình MTQG 
năm 2019 

 
Kính gửi:  

- Sở Kế hoạch và Đầu tư; 
- UBND các huyện, thành phố. 

 

Căn cứ Luật Đầu tư công, Quyết định giao kế hoạch đầu tư thực hiện các 
Chương trình MTQG tỉnh Lạng Sơn giai đoạn 2016-2020; Nghị định số 
161/2016/NĐ-CP ngày 02/12/2016 của Chính phủ về cơ chế đặc thù trong quản 
lý đầu tư xây dựng đối với một số dự án thuộc Chương trình MTQG giai đoạn 
2016-2020; Nghị định số 120/2018/NĐ-CP ngày 13/9/2018 của Chính phủ về sửa 
đổi bổ sung một số điều Nghị định 77/2015/NĐ-CP, Nghị định 136/2015/NĐ-CP 
và Nghị định 161/2016/NĐ-CP; Quyết định 40/2018/QĐ-UBND ngày 05/6/2018 
quy định về cơ chế phân cấp quản lý thực hiện các Chương trình mục tiêu quốc 
gia trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn; Căn cứ Nghị quyết số 02/2018/NQ-HĐND ngày 
20/7/2018 quy định nguyên tắc, tiêu chí, định mức phân bổ vốn đầu tư phát triển 
và kinh phí sự nghiệp nguồn vốn ngân sách nhà nước thuộc Chương trình mục 
tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững giai đoạn 2016 - 2020, 

Để tạo điều kiện thuận lợi đẩy nhanh tiến độ triển khai đầu tư xây dựng các 
công trình, dự án thuộc các Chương trình MTQG năm 2019, UBND tỉnh chỉ đạo 
như sau: 

1. Yêu cầu Sở Kế hoạch và Đầu tư, UBND các huyện, thành phố và các 
chủ đầu tư thực hiện nghiêm túc quy trình lập, thẩm định, trình phê duyệt chủ 
trương đầu tư danh mục dự án nhóm C quy mô nhỏ và dự án khác thuộc các 
Chương trình MTQG năm 2019 đảm bảo theo đúng quy định tại Nghị định số 
161/2016/NĐ-CP và Điều 4, Nghị định số 120/2018/NĐ-CP của Chính phủ. 

Quá trình thực hiện cần phân loại, xác định chính xác các dự án đảm bảo 
tiêu chí nhóm C quy mô nhỏ để thẩm định, trình phê duyệt chủ trương đầu tư 
danh mục dự án và tổ chức thực hiện theo đúng quy định tại Nghị định số 
161/2016/NĐ-CP và Điều 4, Nghị định số 120/2018/NĐ-CP của Chính phủ. Đối 
với các dự án không đảm bảo tiêu chí thì triển khai theo các quy định hiện hành 
của Luật Đầu tư công và các văn bản có liên quan. 

2. Trên cơ sở thông báo dự kiến vốn Chương trình MTQG năm 2019 của 
Sở Kế hoạch và Đầu tư, UBND các huyện, thành phố chỉ đạo các phòng chuyên 
môn rà soát kỹ quy mô, tính chất các dự án thuộc các Chương trình MTQG trên 
địa bàn, trình Sở Kế hoạch và Đầu tư thẩm định nguồn vốn và khả năng cân đối 
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vốn trước  ngày 20/10/2018; trình UBND tỉnh phê duyệt chủ trương đầu tư xong 
trước ngày 31/10/2018. 

3. Sở Kế hoạch và Đầu tư tăng cường theo dõi, đôn đốc các huyện, thành 
phố đẩy nhanh tiến độ lập báo cáo đề xuất, trình phê duyệt chủ trương đầu tư các 
dự án, danh mục dự án thuộc các Chương trình MTQG năm 2019; chủ động tổ 
chức thẩm định, báo cáo theo đúng quy định hiện hành./. 

 
Nơi nhận: 
- Như trên; 
- Chủ tịch, các Phó Chủ tịch UBND tỉnh; 
- Các Sở: NN&PTNT, XD, TC; 
- Ban Dân tộc; 
- Văn phòng ĐP CTXD nông thôn mới tỉnh; 
- C, PVP UBND tỉnh,  
  các phòng CM, TH-CB; 
- Lưu: VT, KTN (VQK). 

KT. CHỦ TỊCH 
PHÓ CHỦ TỊCH 

 
 
 
 

 
Lý Vinh Quang 
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