
Phụ lục  

DANH MỤC THỦ TỤC HÀNH CHÍNH MỚI BAN HÀNH, SỬA ĐỔI, BỔ SUNG  

LĨNH VỰC HỒ TRỢ PHÁT TRIỂN CHÍNH THỨC (ODA) VÀ VỐN VAY ƯU ĐÃI CỦA CÁC NHÀ TÀI TRỢ NƯỚC NGOÀI 

THUỘC THẨM QUYỀN GIẢI QUYẾT CỦA SỞ KẾ HOẠCH VÀ ĐẦU TƯ TỈNH LẠNG SƠN  

(Ban hành kèm theo Quyết định số   1536/QĐ- UBND ngày   11  /8/2020 của Chủ tịch UBND tỉnh Lạng Sơn) 

 

 

I. DANH MỤC THỦ TỤC HÀNH CHÍNH MỚI BAN HÀNH (03 TTHC) 

Số 

TT 
Tên TTHC Thời hạn giải quyết Địa điểm thực hiện 

Cách thức 

thực hiện 
Căn cứ pháp lý 

01 

Quyết định chủ trương đầu tư chương 

trình, dự án thuộc thẩm quyền của 

người đứng đầu cơ quan chủ quản 

Theo quy định của 

Chính phủ 

- Cơ quan tiếp nhận 

và trả kết quả:  Sở 

Kế hoạch và Đầu tư. 

Địa chỉ: Số 02 đường 

Hoàng Văn Thụ, 

phường Chi Lăng, 

thành phố Lạng Sơn, 

tỉnh Lạng Sơn  

- Cơ quan thực hiện: 

Sở Kế hoạch và Đầu 

tư. Địa chỉ: Số 02 

đường Hoàng Văn 

Thụ, phường Chi 

Lăng, thành phố Lạng 

Sơn, tỉnh Lạng  Sơn 

- Tiếp nhận hồ sơ 

trực tiếp 

- Không thực hiện 

qua dịch vụ bưu 

chính công ích 

 

- Luật Đầu tư công số 

39/2019/QH14 ngày 13/6/2019; 

- Nghị định số 56/2020/NĐ-

CP ngày 25/5/2020 của 

Chính phủ về quản lý và sử 

dụng vốn hỗ trợ phát triển 

chính thức (ODA) và vốn 

vay ưu đãi của nhà tài trợ 

nước ngoài. 

02 

Trình tự, thủ tục quyết định chủ 

trương tiếp nhận khoản hỗ trợ 

ngân sách chung do Ủy ban nhân 

dân cấp tỉnh là cơ quan chủ quản 

Thời gian xem xét, 

trình Thủ tướng 

Chính phủ về Đề 

xuất chủ trương tiếp 

nhận khoản hỗ trợ 

kể từ ngày Bộ Kế 

hoạch và Đầu tư 

nhận đủ hồ sơ hợp 

lệ là không quá 45 

ngày. 

03 

Trình tự, thủ tục quyết định chủ 

trương tiếp nhận khoản hỗ trợ 

ngân sách có mục tiêu 
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II. DANH MỤC THỦ TỤC HÀNH CHÍNH SỬA ĐỔI, BỔ SUNG (04 TTHC) 

Số 

TT 

Số hồ sơ 

TTHC 
Tên thủ tục hành chính 

Thời hạn  

giải quyết 

Địa điểm 

thực hiện 

Cách thức 

thực hiện 

Tên VBQPPL quy 

định nội dung sửa 

đổi, bổ sung 

01 
2.001932.000

.00.00.H37 

Lập, thẩm định, quyết định 

đầu tư chương trình, dự án 

đầu tư thuộc thẩm quyền của 

người đứng đầu cơ quan chủ 

quản. 

Theo quy định của 

Chính phủ 

- Cơ quan tiếp nhận 

và trả kết quả:  Sở 

Kế hoạch và Đầu tư. 

Địa chỉ: Số 02 đường 

Hoàng Văn Thụ, 

phường Chi Lăng, 

thành phố Lạng Sơn, 

tỉnh Lạng Sơn. 

- Cơ quan thực hiện: 

Sở Kế hoạch và Đầu 

tư. Địa chỉ: Số 02 

đường Hoàng Văn 

Thụ, phường Chi 

Lăng, thành phố Lạng 

Sơn, tỉnh Lạng Sơn 

- Tiếp nhận 

hồ sơ trực 

tiếp 

- Không thực 

hiện qua dịch 

vụ bưu chính 

công ích 

 

-  Luật Đầu tư công; 

- Nghị định số 

56/2020/NĐ-CP  

  

02 
2.002050.000

.00.00.H37 

Lập, phê duyệt kế hoạch 

thực hiện chương trình, dự 

án sử dụng vốn ODA, vốn 

vay ưu đãi, vốn đối ứng 

hằng năm. 

Không quy định 

03 
2.000045.000

.00.00.H37 

Lập, thẩm định, quyết định 

phê duyệt văn kiện dự án hỗ 

trợ kỹ thuật, phi dự án sử 

dụng vốn ODA không hoàn 

lại.  

Thời hạn thẩm định 

Văn kiện dự án, phi 

dự án là không quá 20 

ngày kể từ khi nhận 

đủ hồ sơ hợp lệ. 

04 
2.002053.000

.00.00.H37 

Lập, phê duyệt kế hoạch 

tổng thể thực hiện chương 

tình, dự án sử dụng vốn 

ODA, vốn vay ưu đãi, vốn 

đối ứng 

Trong thời hạn 30 ngày 

kể từ ngày ký kết điều 

ước quốc tế cụ thể, 

thỏa thuận về vốn 

ODA, vốn vay ưu đãi 
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