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Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 
Số: 427 /UBND-KTN Lạng Sơn, ngày  15 tháng 5 năm 2019 

V/v phê duyệt dự án vốn sự nghiệp 
thủy lợi năm 2019 và đề xuất sửa đổi 
Quyết định số 326/QĐ-UBND ngày 

07/02/2018 của UBND tỉnh 

 

 

Kính gửi:  
- Sở Kế hoạch và Đầu tư; 
- Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn. 

 

Xem xét Công văn số 574/SKHĐT-KTN ngày 07/5/2019 của Sở Kế hoạch 
và Đầu tư về việc thực hiện ủy quyền phê duyệt thiết kế, dự toán tại Quyết định số 
326/QĐ-UBND ngày 07/02/2018 của UBND tỉnh, Công văn số 440/SNN-
QLXDCT ngày 08/4/2019 của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn về việc ủy 
quyền phê duyệt Báo cáo kinh tế - kỹ thuật nguồn vốn sự nghiệp có tính chất đầu 
tư, UBND tỉnh có ý kiến như sau: 

1. Giám đốc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn chủ động thực hiện 
nhiệm vụ phê duyệt Báo cáo kinh tế - kỹ thuật, Kế hoạch lựa chọn nhà thầu các 
công trình sử dụng vốn sự nghiệp có tính chất đầu tư đã giao cho đơn vị quản lý, 
thực hiện năm 2019 theo thẩm quyền quy định tại Quyết định số 326/QĐ-UBND 
ngày 07/02/2018 của UBND tỉnh về ủy quyền quyết định đầu tư, phê duyệt kế 
hoạch lựa chọn nhà thầu, và phê duyệt quyết toán dự án hoàn thành dự án nhóm C.  

Việc lập và phê duyệt Báo cáo kinh tế - kỹ thuật xây dựng công trình cần 
đảm bảo đầy đủ thành phần hồ sơ theo quy định hiện hành về xây dựng tại các 
Luật chuyên ngành, đồng thời xem xét vận dụng quy định tại Điểm b, Khoản 2, 
Điều 4 Thông tư số 92/2017/TT-BTC ngày 18/9/2017 của Bộ Tài chính quy định 
về lập dự toán, phân bổ và quyết toán kinh phí để thực hiện sửa chữa, bảo trì, cải 
tạo, nâng cấp, mở rộng cơ sở vật chất để thực hiện đối với các công trình sửa 
chữa, bảo trì, cải tạo, nâng cấp, mở rộng cơ sở vật chất có thiết kế mẫu, quy mô 
đơn giản. 

2. Giao Sở Kế hoạch và Đầu tư chủ trì phối hợp với các sở, ban, ngành, 
UBND các huyện, thành phố thực hiện rà soát, báo cáo thuận lợi, khó khăn, 
vướng mắc trong triển khai thực hiện Quyết định số 326/QĐ-UBND ngày 
07/02/2018 về ủy quyền quyết định đầu tư, phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu, 
và phê duyệt quyết toán dự án hoàn thành dự án nhóm C, đề xuất UBND tỉnh sửa 
đổi, bổ sung trong tháng 6/2019 đảm bảo phù hợp với tình hình thực tế./. 

 

Nơi nhận: 
- Như trên; 
- Chủ tịch, các Phó Chủ tịch UBND tỉnh; 
- Các sở, ban, ngành tỉnh; 
- UBND các huyện, thành phố; 
- CPVP UBND tỉnh, 
  các phòng: TH, KTTH, TH-CB; 
- Lưu: VT, KTN (VQK). 

KT. CHỦ TỊCH 
PHÓ CHỦ TỊCH 

 

 
 

Hồ Tiến Thiệu 
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