UỶ BAN NHÂN DÂN
TỈNH LẠNG SƠN

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Số: 1665 /QĐ-UBND

Lạng Sơn, ngày 26 tháng 8 năm 2020

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

QUYẾT ĐỊNH
Về việc ủy quyền phê duyệt dự án, dự toán chi phí chuẩn bị dự án,
kế hoạch lựa chọn nhà thầu và quyết toán dự án hoàn thành thuộc thẩm
quyền quyết định của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh
CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH
Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19/6/2015; Luật Sửa
đổi, bổ sung một số điều của Luật Tổ chức chính phủ và Luật Tổ chức chính
quyền địa phương ngày 22/11/2019;
Căn cứ Luật Xây dựng ngày 18/6/2014;
Căn cứ Luật Ngân sách nhà nước ngày 25/6/2015;
Căn cứ Luật Đầu tư công ngày 13/6/2019;
Căn cứ các Nghị định của Chính phủ: số 59/2015/NĐ-CP ngày 18/6/2015
về quản lý dự án đầu tư xây dựng; số 42/2017/NĐ-CP ngày 05/4/2017 về sửa
đổi, bổ sung một số điều Nghị định số 59/2015/NĐ-CP ngày 18/6/2015 của
Chính phủ; số 163/2016/NĐ-CP ngày 21/12/2017 quy định chi tiết một số điều
của Luật Ngân sách nhà nước; số 40/2020/NĐ-CP ngày 06/4/2020 quy định chi
tiết thi hành một số điều Luật Đầu tư công;
Căn cứ các Thông tư của Bộ Tài chính: số 92/2017/TT-BTC ngày
18/9/2017 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; số 10/2020/TT-BTC
ngày 20/02/2020 quy định về quyết toán dự án hoàn thành sử dụng nguồn vốn
nhà nước;
Xét đề nghị của Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư tại Tờ trình số 70/TTrSKHĐT ngày 30/6/2020 và Tờ trình số 81/TTr-SKHĐT ngày 15/8/2020.
QUYẾT ĐỊNH:
Điều 1. Ủy quyền cho Thủ trưởng các sở, ban, ngành phê duyệt báo cáo
kinh tế - kỹ thuật (hoặc thiết kế - dự toán, dự toán) xây dựng công trình, dự toán
chi phí chuẩn bị dự án và kế hoạch lựa chọn nhà thầu công trình sử dụng vốn chi
thường xuyên, cụ thể như sau:
1. Dự án, công trình sử dụng vốn sự nghiệp kinh tế, sự nghiệp khác1 do
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Sự nghiệp kinh tế gồm: sự nghiệp nông nghiệp, sự nghiệp thủy lợi, sự nghiệp lâm nghiệp, sự nghiệp
giao thông, sự nghiệp kiến thiết thị chính, sự nghiệp địa chính, sự nghiệp kinh tế khác, thủy lợi phí, đất trồng lúa,
hỗ trợ mục tiêu. Sự nghiệp khác gồm: sự nghiệp giáo dục, đào tạo và dạy nghề, sự nghiệp y tế, sự nghiệp khoa
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các sở, ngành (hoặc đơn vị thuộc ngành) quản lý có tổng mức đầu tư dưới 15 tỷ
đồng.
2. Dự án, công trình sửa chữa, bảo trì, cải tạo, mở rộng, nâng cấp cơ sở
vật chất của các cơ quan nhà nước, đơn vị sự nghiệp công lập (trừ công trình
quốc phòng, an ninh, xây dựng mới các hạng mục công trình trong các cơ sở đã
có, công trình có tính chất đặc thù đã được quy định tại các văn bản quy phạm
pháp luật riêng) sử dụng vốn từ nguồn kinh phí chi thường xuyên ngân sách nhà
nước trong các lĩnh vực theo quy định của Luật Ngân sách nhà nước; nguồn phí
được để lại theo chế độ quy định để chi thường xuyên có tổng dự toán dưới 01
tỷ đồng.
(Riêng công trình có tổng dự toán dưới 500 triệu đồng chỉ cần thực hiện
phê duyệt thiết kế - dự toán hoặc dự toán, không lập báo cáo kinh tế - kỹ thuật).
Điều 2. Ủy quyền cho Giám đốc Sở Giao thông vận tải phê duyệt kế
hoạch lựa chọn nhà thầu cung ứng xi măng làm đường giao thông nông thôn sử
dụng vốn ngân sách tỉnh thực hiện Đề án phát triển giao thông nông thôn với giá
trị gói thầu dưới 01 tỷ đồng.
Điều 3. Ủy quyền cho Giám đốc Sở Tài chính phê duyệt quyết toán dự án
hoàn thành đối với các dự án quy định tại Điều 1 Quyết định này có tổng mức
đầu tư dưới 01 tỷ đồng.
Điều 4. Thời gian ủy quyền: năm 2020-2025.
Điều 5. Trách nhiệm người được ủy quyền
1. Người được ủy quyền tại Điều 1 Quyết định này có trách nhiệm trình
các cơ quan chuyên môn thuộc UBND tỉnh thẩm định báo cáo kinh tế - kỹ thuật
(hoặc thiết kế - dự toán; dự toán); dự toán chi phí chuẩn bị dự án; kế hoạch lựa
chọn nhà thầu và thẩm tra quyết toán dự án hoàn thành theo quy định của pháp
luật về: đầu tư, xây dựng, đấu thầu và quản lý ngân sách nhà nước.
2. Người được ủy quyền chịu trách nhiệm về kết quả phê duyệt do mình
thực hiện. Kết quả phê duyệt phải được gửi đến người ủy quyền, Sở quản lý xây
dựng chuyên ngành, Sở Kế hoạch và Đầu tư, Sở Tài chính để theo dõi, quản lý
theo quy định.
Điều 6. Hiệu lực thi hành và quy định chuyển tiếp
1. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký và thay thế Quyết
định số 1477/QĐ-UBND ngày 06/8/2019 của Chủ tịch UBND tỉnh về việc ủy
quyền quyết định đầu tư, phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu và phê duyệt
quyết toán hoàn thành dự án nhóm C.
2. Đối với các dự án do Chủ tịch UBND tỉnh phê duyệt đầu tư trước ngày
Quyết định này có hiệu lực, thì thủ tục phê duyệt các bước tiếp theo vẫn thực
hiện theo các quy định pháp luật hiện hành.
học công nghệ, sự nghiệp văn hóa thông tin, sự nghiệp môi trường, sự nghiệp công nghệ thông tin, sự nghiệp
khác.
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3. Đối với các dự án đã được ủy quyền quyết định đầu tư theo Quyết định
số 1477/QĐ-UBND ngày 06/8/2019, việc phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu,
phê duyệt quyết toán dự án hoàn thành tiếp tục thực hiện theo Quyết định số
1477/QĐ-UBND ngày 06/8/2019.
Điều 7. Chánh Văn phòng UBND tỉnh, Thủ trưởng các sở, ban, ngành, cơ
quan có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này.
Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký ban hành./.
Nơi nhận:
- Như Điều 7;
- Thường trực HĐND tỉnh;
- Chủ tịch, các Phó Chủ tịch UBND tỉnh;
- UBND các huyện, thành phố;
- C, PCVP UBND tỉnh, các phòng CM,
Trung tâm TH-CB;
- Lưu: VT, KT(VQK).

CHỦ TỊCH

Hồ Tiến Thiệu

