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UY BAN NHAN DAN THANH PHO BA NANG
Can ct Lut T chic chmnh quyn d/a phwctng
19 tháng 6 nám 2015,

so'

77/2015/QHJ3 ngày

Can cj- Lut Xáy 4mg sO' 50/2014/QHJ3 ngày 18 thdng 6 nám 2014,
Can ci Lu2t Dá'u thcu so' 43/2013/QHJ3 ngày 26 tháng 11 nám 2013,
Can cz Lut Ngán sách Nhà ntthc sO' 83/2015/QHJ3 ngày 25 tháng 6
näm 2015,
Can cz Lut Ddu tir cOng sO' 39/2019/QHJ4 ngày 27 tháng 6 nám 2019,
Can ct Nghj a'jnh sO' 63/2014/ND-CF ngày 26 tháng 6 nám 2014 cza
ChInh phá quy dfnh chi tiêt thi hành mt sO diêu cza Luct Dáu tháu ye 4a
chon nhà tháu;
Can ci Nghj djnh so' 68/2019/ND-CF ngày 14 tháng 8 nám 2019 cza
ChInhphü ye quán lj chi phi dáu tw xáy du'ng;
Can cj' Nghj ct/nh so' 37/2015/ND-CF ngày 22 tháng 4 nám 2015 cta
Chinh pht quy ct/nh chi tiêt ye hcrp dOng xdy dmg;
Can cz Nghj ct/nh so' 59/2015/ND-CF ngày 18 tháng 6 nám 2015 cza
ChInh phi ye quán l dy' an ctáu tu xây dy'ng;
Can czNghf ct/nh so1 42/2017/ND-CF ngày 05 tháng4 nám 2017 cüa
ChInh phi ye tha d'ôi, bO sung mt so1 diêu Nghj ct/nh sO 59/2015/ND-CF
ngày 18 tháng 6 nám 2015 cüa 1hinhphi ye quán lj dy' an ctáu tttxáy dyng,
Can ctNghj ct/nh
152/2017/ND-c'p ngày 27 tháng 12 nám 2017 cüa
ChInh phi quy ct/nh tiêu chuán, ct/nh mtc th dyng try sà lam vic, co sà hogt
dng sy' nghip,
Can ci Ngh/ ct/nh so1 73/2019/ND-CF ngày 05 tháng 9 nám 2019 cza
ChInh phz quy ct/nh quán l du tic &ng dyng cOng ngh thông
tin th dyng
nguôn vOn ngán sách nhà nwO'c;
Can ci Nghj ct/nh sO' 25/2020/ND-CF ngày 28 tháng 02 nám 2020 cza
ChInh phi quy ct/nh chi tiêt thi hành mÔt sO diéu cia LuÔz' Dâu tháu ye 4a
chçn
nhà ddu tzt,
can ci Ngh/ ct/nh sO' 16/2016/ND-CF ngày 16/3/2016 cia ChInh phü v
quán lj và si'r dyng vOn hO tr phát trién chInh thi2'c ('0D4) và vOn vay tat ddi
so'
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• cza các nhà tài trçr nu'ác ngoài;
Can ct Nghj djnh so' 40/2020/ND-CF ngày 06 tháng 4 nám 2020 cia

ChInh phi quy djnh chi tilt thi hành mt sO diêu cza Lu2t Dáu tw công,
Can ct' Thông tu' lien tjch so' 21/2015/TTLT-BKPJDT-BNV ngày 11
tháng 12 nám 2015 cüa Bç5 trwO'ng Bó Kê hoçich và Dáu twvà Bô trzthng Bó
Nç3i vy hzthng dan ch&c náng, nhiêm vy, quyén hçzn và cct cáu to chtc cza Sà
Ké hogch và Dáu tu' thu5c UBND cap tinh, thành phO truv thu5c Trung Wang
và Phdng tài chInh Ice' hoçich thuac UBND huyn, qun, thj xa, thành phI

thuóc tinh;
Can cz Thông tu' se' 08/2016/TT-BTC ngày 18 tháng 01 nám 2016 cüa
B5 trwOng B Tài chInh v quán thanh toán von dâu tu' si't dyng nguOn von
ngán sách nhà nithc;
Can ct Thông tu' so' 108/2016/TT-BTC ngày 30 tháng 6 nám 2016 cza
Bó trw&ng B5 Tài chInh tha dôi, bO sung m5t so diêu cia Thông tw sO
08/2016/TT-BTC ngày 18 tháng 01 nám 2016 cza B trithng Bç3 Tài chInh v
quán lj, thanh toán von dáu tu' si' dyng nguOn vOn ngán sách nhà nwO'c,'
Can cii- Thông tu' sO' 92/2017/TT-BTC ngày 18 tháng 9 nàrn 2017 cia
Bç5 trwO'ng Bç5 Tài ch'Inh quy d'jnh v 1p dr toán, phán bO và quyét toán kinh
phi dê thyv hin tha chil'a, báo trI, cat tço, náng cap, mO rang co sO' vt chát,
Can cz' Thông tu' sO' 5 2/2018/TT-BTC ngày 24tháng 5 nám 2018 cia
Bç3 trithng Bç5 Tài chInh ye tha dôi, bO sung mç5t sO diêu cza Thông tw so

08/2016/TT-BTC ngày 18 tháng 01 nám 2016 cüa Bó trwO'ng B Tài chInh
quy d/nh ye quán l, thanh toán von dâu tw th dyng nguôn vOn ngán sách nhà
nu'O'c, Thông tu' so 108/2016/TT-BTC ngày 30 tháng 6 nám 2016 cia Bó
trwO'ng Bó Tài chInh ye tha dOt, bO sung mç3t sO diêu cia Thông tu' sO'
08/2016/TT-BTC ngày 18 tháng 01 nám 2016 cza B trzthng B Tài chInh,
Can ci Thông tu' so' 09/2019/TT-BXD ngày 26 tháng 12 näm 2019 cia
Bo Xáv thrng hzthng dan xác a/nh và quán ij chi phi dáu tic xáy dy'ng;
Gán ci Thông tic so' 10/2020/TT-BTC ngày 20 tháng 02 nám 2020 cza
cia B5 trwO'ng Bç3 Tài chInh quy a/nh ye quyêt toán dy an hoàn thành th dyng

nguOn vOn nhà nu'O'c;

Cán ci Thông tic so' 07/2019/TT-BXD ngày 07 tháng 11 nám 2019 cza

Ba Xáy dyng s&a dOt, bO sung, thay the mat so quy a/nh tgi Thông tic sO
03/2016/TT-BXD ngày 10 tháng 3 nám 2016 cüa B trithng B Xáy dyng quy
a/nh ye phán cap cOng trinh xáy dyng và hwó'ng dan áp dyng trong quán l
hogt dç3ng dâu tic xOy du'ng,'
C'än th Nghj quye't so' 288/2020/NQ-HDND ngày 13 tháng 3 nám 2020

cüa Ha/ dOng Nhan dan thành phO Dà Náng ye vic giao thám quyén quyêt
a/nh chi trircing dáu tic các dy an dáu tic cOng nhOm C;
Theo d nghj cia Giám dO'c SO' KI hooch và Ddu tic.
QUYET D!NH:
Diu 1. Ban hành kern theo Quy& djnh nay Quy djnh mt s ni dung v
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quãn 1' du tu và xây dmg trên dja bàn thành ph Dà Nng.
Diu 2. Quy& djnh nay có hiu 1irc thi hành k tir ngày . tháng 5 nàm
2020. K tr ngày Quyêt djnh nay có hiu 1irc thi hành, Quy& dinh s
32/2018/Qngày 28 tháng 9 näm 2018 cüa UBND thành phô Dà Nng
v vic Ban hânh Quy djnh mt so van dê ye mua sam, quân 1 du ttr và xay
drng trên dja bàn thành phô Dà Nng hét hiu lirc thi hành.
Diu 3. Giao Giám dc Sâ K hoach và Du tu chü trI, phi hçip v&i các.
ccr quan, don vj có lien quan to chrc hithng dan, theo dôi, kiêm tra vic thi hành
Quyêt djnh nay.
Diu 4. Chánh Van phông Doàn dai biu Quc hi, Hi dng n.hân dan vâ
Uy ban nhân dan thãnh phô Dà Nkg, Giám dôc các S&: Kê hoach và Du ti.r, Tài
chInh, Xây drng, Giao thông Vn tâi, Tài nguyen và Môi tnr&ng, Cong thucrng,
Thông tin và Truyén thông, Nông nghip và Phát triên nông thôn, Thu trueing
các Ca quan chuyên mon thuc UBND thành phô Dà Nng, Chü tjch UBND các
qun, huyn, Thu trueing các Ca quan, tO chrc có lien quan chju trách nhiêm thi
hành Quyet djnh nay.j,7
Noinhn:
- VAn phông ChInh phil;
- Các B: K hoach và DAu ttr, Xây di,rng, Tài chInh;
- Cxc Kiém tra VBQPPL - B Ti.r phap;
- TVTU, IT HDND TP;
- CT và cáo PCT UBNDTP;
- Doàn DBQH thành pho;
- Kiêm toán NN KV3;
- UBMTTQ TPDN
-StTtrpháp;
- Cac sot, ban, nganh, doan the;
- UBND cáo qun, huyn;
- Kho bac Nhà rnrâc Da Nang;
-TTTHVNtaiDàNAng; - Dài PTTH DN, Báo f)ã NAng;
- Cng thông tin din tfr TPDN;
- VAn phông UBND thành phô:
CVP và cáo PCVP,
Phông NCPC, KT;
- Ltru: VT, DTDT.
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UY BAN NHAN DAN CQNG BOA XA HQI CHU NGHIA VIT NAM
THANHPHODANANG
Bc1p-Trdo-Hanh phüc
QUY BINII
Mt s ni dung v
quan ly dau tu va xay dirng tren d!a ban thanh pho Ba Nang
(Ban hành kern theo Quye't djnh sól2 /2020/QD-UBND
ngày,u tháng 5nárn 2020 cza UBND thành phô Dà Nang)
Chirong I
NTEIUNG QUY BINU CHUNG
A
•
.A
Dieu 1. Pham vi dieu chinh
Van ban nay quy djnh v vic thirc hin các hot dng d.0 tii công, quân
I và scr diing von dâu tii công; du thâu dr an dâu tii cong và phân cap, u'
quyên mt so thâm quyên cüa UBND thành phô Ba Nng.

Vic 1p, thm djnh, quyt djnh chü tnr*mg du tu, dr an du tu, 1ira ch9n
nhà thâu, nhà dâu tu. thuc dir an có sir ding vn h trq phát triên chInh thirc
(ODA), von vay uu dãi phát sinh tü Diu uâc quôc té, thOa thi4n quôc tê giüa
Vit Nam v&i nhà tài trq thI áp diring theo quy djnh cAa ChInh phü.
Biu 2. Di tuçrng áp dung
1. T chCrc, cá nhân trong nu&c và nu&c ngoài có lien quan dn hoat dng
dâu tix công, quãn 1 va sir d1ing von du tu công; dâu thâu dir an dâu tu cong
thuc phm vi diêu chinh tai Diu 1 cüa Quy djnh nay.
2. Các cci quan quân 1 nhà rnxâc v d.0 tix công, quân 1 và s1r diing vn
dau ti.r công, dau thâu di,r an dâu ti.r cong thuc thành phô Ba Náng.
Biu 3. Vn du ttr cong
Von dâu tir cong hiêu theo Quy djnh nay gm: Von ngân sách nhà ntrâc;
von tü nguôn thu hqp pháp cUa các ca quan nha rnrâc, don vj sir nghip cong 1p
dành dé dâu tu theo quy djnh cüa pháp 1ut.
Chiro'ng II
QUY BNH yE CONG TAC QUAN L'' DIET AN BAU TI! VA xA D1!NG
Diu 4. Lip, thm djnh, quyt dnh chü tru'ong t1u tir
1. Vic lap, thm djnh, quy& djnh chü tnro'ng du tix th%rc hin theo quy
djnh cüa Lut Dâu tix công, Nghj djnh, các van bàn, quy djnh cüa pháp 1ut hin
hành ye dâu tis công, ye ODA, von vay xu dãi và PPP.
2. Tt Ca các d an sir diing vn quy djnh t?i diu 3 Quy djnh nay (tth các
nhim V11, dir an quy dlnh tai Khoân 6 Diu 18 Lut Dâu t.r cong và các dir an chi
scr diing von t& nguOn kinh phi chi thu&ng xuyên dê dâu tix sira cha, báo trl, cai
t?o, nâng cap, m& rng theo quy dnh tai Thông tir so 92/2 01 7/TT-BTC ngày 18
tháng 9 näm 2017 cüa B tru&ng B Tài chInh) dêu phãi 1p Bao cáo nghiên cru

2
tin khã thi (d& vói các dir an nhóm A), Báo cáo d xuAt chü trucrng du ti.r (di
vâi các dr an nhóm B và nhóm C).
3. DM v&i trInh tir, thu tiic quy& djnh chü trwing d.0 ttr dir an nhóm A,
Chü tjch TJBND thành phô Co trách nhim thành l.p Hi dông thm djnh do mt
Lath dao UBND thành phô lam Chü tjch Hi dông, S& Ké hoach và Du ti.r là
Thi.r&ng trrc Hi dông thâm djnh Va các s&, ban, ngành lien quan là thành viên
d thm djnh Báo cáo nghiên c(ru tiên khâ thi.
• 4. Doi vói các dir an nhóm B sà digig ngun vn thuc thành pM quân l:
UBND thành pM trInh HDND thành phô quyêt djnh chü tnxcing dau tir; So K
hoach và D.0 tix là ca quan chü trI, phôi hqp vOi các cci quan lien quan thm
djnh Báo cáo d xut chü truclng dâu tu dôi vOi các dir an nay.
5. D& vOi các d an nhóm C sCr diing ngun vn thuc thành pM quân l:
UBNJJ thành phô quyêt djnh chü tnrcmg dâu tix; S& Ké hoach và Dau tu là cc
quan chü tn, phôi hqp v&i các co quan lien quan thâm djnh Báo cáo dê xut chU
tmong du tu di v&i các dir an nay.
6. Tnr&ng hçip dr an PPP si~ digig von dau ti.r công, SO K hoach và Du
tu chü trI, ph& hqp vOl cáe ca quan lien quan thâm djnh nguôn von và khâ nàng
can di von dôi vOi phân vOn nay:
Báo cáo thm djnh v ngun vnvà khâ nàng can di vn theo pháp lu.t
v du tii cong dôi vOl dir an sir diing von dâu ttr cong lam phân Nhà mr6c tham
gia trong dii an PPP ducic thirc hin_trong bithc qiiyêt
vOl dir an nhóm A, nhórn B) và là thành phn
sa d trInh cp cO th.m quyn
quyt djnh chü trixong dâu tix dir an PPP.
Di vOi dir an nhOm C sir diing von dâu ttr công, Báo cáo thm dinli v
ngun vn và khâ näng can dOi von dtrçic thirc hin trong buOc Báo cáo nghiên
c&i khã thi, lam co sO dê phé duyt báo cáo nghiên ciru khâ thi dii an PPP.
7. TrInh tir lap, thm djnh, quyt djnh chü trixcing du ttr d& v&i các dir an
sO diing von tü nguôn thu hqp pháp cüa cáo c quail nba nuOc, don vj sr nghip
cong 1p dành d du ti.r theo quy djnh cüa pháp lu.t dugc thrc hin theo hi.r&ng
din cüa ChInh phü.
8. Di vOi cáo dir an xây dig mOi, nâng cp, cal to hoäc mua s.m tru sO
lam vic, cci sO hoat ctng slr nghip cüa các co' quan, chOc, dcTn vj thuôc dja
phtrang quãn 15', trong qua trinh thâm djnh dir an dâu ti.r/Báo cáo kirth té k5' thuât
du tii xây dirng các cOng trinh, cci quan chü tn thâm djnh phãi thirc hin ly
kin ciia SO Tài chInh ye tiêu chuân, djnh mOc (theo quy djnh tai Dim b, Khoán
5, Diu 12, Nghj djnh 152/2017/ND-CP ngày 27 tháng 12 nàm 2017 cüa ChInh
phü) tni.rOc khi tng hçp, trinh cap có thâm quyen phê duyet.
9. D6i v6i dir an sOa cha, bâo trI, cái tao, nâng cp, mO rông tO ngun
kinh phi chi thtrOng xuyen ngân sách nhà ntrOc trong các lTnh vrc theo quy djnh
cüa Lust Ngân sách nhà ni.rOc, nguôn phi ducxc dê lai theo ch d quy djnh d chi
thirOng xuyên thI không phâi thirc hin vic lap, thâm djnh, phé duyt Báo cáo d
xut chü tniiong dâu ti.r, nguôn von và khã nng can dOi vOn theo quy djnh tai
Thông ti.r s 92/2017/TT-BTC ngày 18 tháng 9 näm 2017 cüa B trirOng B Tài
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chInh. Quy trmnh trin khai các buc tip theo di vói dir an nay tuân thu theo các
quy djnh hin hành có lien quan.
A
A
Dieu 5. Lip, tham
d!nh va phe duyçt diy an dau
tir
1. TrInh tr, ni dung h so
thm djnh, phé duyt dr an du tix cong
thirc hin theo quy djnh cUa pháp 1ut hin hành
dâu ti.x cong và quân l dir an
dâu tir xây dirng.
2. Trong qua trInh thm dnh dir an d.0 tii công, tnr&ng hcp th.t cn thi&
phài diêu chinh tang quy mô, lam tang tng mirc dâu tii cüa dir an so vâi quy
djnh t?i quyét djnh chü tnroiig du tu thi chü dâu tu hoc ca quan duqc giao
nhim vi có trách nhim hoàn chinh ho so, gui cc, quan
thâm quyén dê thâm
djnh lai chü tarong dâu ti.r, nguôn vn và khà näng can dôi von diêu chinh; trén
Co s& két qua thâm djnh chü d.0 ti.I hoc co quan diiçic giao nhim vii có t& trInh
dê nghj co quan quy& djnh chü truong du tu quyêt djnh diêu chinh chü trucing
dâu tx dr an. Nêu diêu chinh tang quy mô, nhi.rng không lam tAng tOng mirc dâu
ti.r và vn bâo dam miic tiêu cüa dir an nh.r trong quyét djnh chU tnrcmg dâu tix thi
không phái thâm ctjnh 'ai chü tnrong du ti.r, nguôn von và khà nAng can dôi vn.
Diu 6. Thm quyn thm djnh dr an du tu
A

A

A

lap,

ye

co

1. Co quan chuyên mon
xây dirng thuc B Xây dirng, BO quàn l cOng
trInh xây dirng chuyên ngành chü trI th chüc thâm djnh Báo cáo nghiên ciru khâ
thi các dir an nhóm A có câu phân xây dirng do Chü tjch UBND thành phô quyêt
djnhUti
ye

2. Chü tjch UBND thánh ph thành l.p Hi dng thrn djnh do mt Lãnh
dao UBND thànhphO lam Chü tjch Hôi dng, S Ké hoach và Dâu tir là Thi.r&ng
trrc Hi dông thâm djnh tO chüc thâm djnh Báo cáo nghién cIru khá thi dir an
nhóm A khOng có câu phân xây drng do Chü tjch UBND thành phô quyêt djnh
dâu tir.
3. Co quan chuyên mon y xây drng thuc UBND thành pM (S& Xây
dirng, Sâ quãn l Cong trInh xây dirng chuyên ngành) theo quy djnh ti Khoân 8
Diêu nay chü trI tO chüc thâm djnh dir an
câu phân xây dimg tir nhóm B trâ
xuông.
4. S& K hoach và Du tir chü trI t chuc thrn djnh các dr an nhóm B trâ
xuông không có câu phân xây dirng thuc thâm quyên quyêt djnh dâu tu cüa Chü
tjch UBND thành phO. Co quan chuyên mon quân l dâu tu cOng thuc UBND
qun, huyn tO chc thâm djnh dr an nhóm B tr& xuOng không
câu phân
dirng thuc thâm quyén quyêt djnh dâu ti.r cUa Chü tjch UBND cap qun, huyn.
5. Co quan chuyên mon v xây dirng thuc UBND qun, huyn (Phông có
chuc nAng quán l xây dirng) chü trI tO churc thâm djnh các dir an có câu phân
xây dirng Co yêu câu l.p báo cáo kinh t k5 thut dâu tu xây drng (dr an có tong
muc du tu diiâi 15 t dOng) do UBND qun, huyn quyét djnh dâu tir.
6. Co quan chuyên mOn quân l du tir cOng thuc UBND qun, huyn
(Phông Co chuc nAng quàn 1 dâu tu cOng) chü trI to chtrc thâm djnh các dir an
khOng có câu phân xây dirng Co yêu câu 1p báo cáo kinh té k thu.t dâu tir xay
co

co

xay
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dirng (dir an có thng müc dAu tii duâi 15 t' dng) do UBND qun, huyn quyt
djnh dâu ti.r.
7. Vic thm djnh thi& k ca sâ thrçic thrc hin cüng hic vâi vic thm
djnh Báo cáo nghiên ciru khã thi, không to chirc thâm djnh riêng.
8. C quan chuyênmôn ye xây dirng thuc UBND thành ph có trách
nhim là du môi chü tn to chi'rc thâm djnh, tham gia kiên ye thiêt ké cy s va
các ni dung khác cüa Báo cáo nghiên ciru khá thi các dir an do thàrth ph quán
1 nhix sau:
a) Si Xây drng chü tn t chrc thm djnh và tham gia >' kin v thi& k ca
si và xác djnh kinh phi dâu tu trcTng üng phân thiêt ké Co s& nay dôi vâi các
cOng trInh dan diing, côngtrInh cong nghip nhç, cOng trInh cong nghip vat lieu
xây d1rng, cong trInh h tang k5 thu.t và cong trmnh giao thông trong do thi d&
vói các dir an khu dan cu, khu tái djnh cu và các cOng trInh do UBNID thành phi
giao nhim vu.
b) Sâ Giao thông V.n tâi chü tn t chüc thrn djnh và tham gia kin v
thiêt kê co sâ và xác djnh kinh phi dâu ti.r tirong üng phân thiét ké Co s& nay d&
vOi các cong trInh giao thông, giao thông trong do thj (trCr các cOng trInh do S&
Xây drng chü tn thâm ctjnh tai diem a khoân nay); lay kiên Sâ Xây thing v
thoát nuâc, cay xanh; lay kiên S& Thông tin và Truyên thông ye h thng
,
camera quan sat, giám sat giao thông, quan trác các cong trInh giao thông va cac
Cong trInh do UBND thành phô giao nhim vu.
c) Si Nông nghip và Phát triên nông thôn chü tn t chirc th.m dinh, tham
gia kin v thi& kê cci s& và xác djnh kinh phi dâu tar tuong irng phn thi& k
Co sâ nay d& vâi các cong trinh thus' igi; cong trInh dé diêu; cong trInh chän
nuôi, trông trçt, lam nghip, diem nghip, thus' san, các cong trInh nOng nghip
và phát triên nông thôn khác Va CáC cong trInh do UBND thành phô giao nhim
vu.
d) S& COng Thi.rang chü tn t6 chirc thrn djnh, tharn gia ki&-j ye tlii& k
co s& va xac djnh kinh phi dâu tar tuong rng phân thi& k co sâ nay di vâi các
cOng trInh ham mO, dâu khI, nhà may din, thr&ng day tái din, tram biên ap, he
thng din chiu sang (tth hang mulc din chiêu sang thuc cong tninh ha thng k
thuat do Sà Xây dirng thâm djnh quy djnh tai Diem a Khoán nay), các cOng trInh
cong nghip chuyên ngành; thu trI phOi hqp v&i S Tài nguyen và Môi tru&ng
hoc Hi dng bi thung thâm djnh tháo dt, di dxi, lap dt h thông thi& bi
din, các day chuyên cOng ngh may móc thiêt bj và các cOng trInh do UBND
thành pM giao nhim vv.
d) SO ThOng tin và Truyn thông chü tn t churc thm djnh, tham gia
kMn v thi& k CO S& vâ xác djnh kin.h phi dâu tu tu.rong u'rng phân thi& k co s&
nay di v6i các cOng trInh ng diing cong ngh thông tin; chü tn phôi hop vâi Sâ
Tài nguyen và Môi tnr&ng hoc Hi dOng bôi thu.r&ng thâm djnh, tháo dâ, di d&i,
1p dt h tMng thông tin lien lac Va các cOng trInh do UBND thành pM giao
nhim vu.
e) Sä Tài nguyen vâ Môi tri.r&ng chü tnI to churc thm djnh, tham gia kin

v báo cáo dánh giá tác dng môi trixing trong dir an du t1x; dir toán 1p h sa
môi tnrông, kinh phi thirc hién cong tác quan tràc và giám sat môi tnx&ng djnh
ks'; phixcrng an tong the bOi thiz&ng, h trg và tái djnh ci.' cüa dir an; hot dng do
dac và ban do dja chInh, tài nguyen khoáng san, tài nguyen nixóc, khI tixqng thüy
van và biên dôi khI hu và các cong trInh do UBND thành phô giao nhim vii.
g) S& K hoach và Du tir chü trI t chüc thrn djnh các dir an PPP, các dir
an không có cau phân xay dirng; tham gia kiên ye phixcmg an huy dng von,
phân tIch tài chinh, riM ro, chi phi khai thác sir diing cong trInh, dánh giá hiu
qua kinh tê - xa hi cüa dir an; kiên nghi co chê phôi hqp, chInh sách ru dãi, h
trq thirc hin dir an và các cong trInh do UBND thành phô giao nhim v11.
h) Cong an thành ph tham gia kin thi& k ca sâ v phông cháy chia
cháy và các Cong trInh do UBND thành phô giao thim vii.
i) Tnr&ng hqp không dü diu kin thirc hin cong tác thm djnh, ci quan
chuyên mon ye xây dirng, ngixäi quy& djnh dâu tii dizçc yêu câu chü dâu ti.i lira
chçn trirc tiêp to chirc, cá than có dü diêu kiin näng 1irc phü hp dA dàng k
cong khai thông tin näng lirc hoat dng xay drng trén Trang thông tin din tcr
cüa B Xây dirng, S& Xây dirng d chü dâu ti.' k kêt hqp dOng thâm tra phiic vit
cOng tác thâm djnh. Tnr&ng hqp to chüc, cá nhân tu van thâm tra chua dAng k
Cong khai thông tin nàng 1irc hoat dng xây drng trén Trang thông tin din tCr
cüa BO Xây drng, Sâ Xây dirng thI phâi di.rçic cci quan chuyên mOn thuc B
Xây dirng, Sâ Xây dirng chap thun bang van bàn. To chüc ti.' van 1p dii an
khOduqcihan tra di.' an do mInhlp.
k) D& vâi các cong trInh dng liic trng dim hoc khi có yêu cu tin d
triên khai gap theo chi 4o cüa UBND thành phô: Chü dâu tii chü dng to chirc
liia chçn don vj ttrvân thâm tra ho sy di.' an, thiêt ké dir toán trtrâc khi trInh cor
quan thâm djnh; dôi v&i các cOng trInh khác: Chü du Ui thiic hin thâm tra khi
có van bàn yéu câu cüa cor quan thm djnh theo quy djnh. Các diêu kin ye náng
1irc tu van thâm tra, tiên do và ni dung thuc hin thm tra phâi tuân thu quy djnh
hin hành. To chcrc Ui van ip dir an không duqc tMm tra dir an do mInh lip.
9. Trong trix&ng hqp dij an du ti.r xay diing cOng trInh gm nhiu cOng
trInh có lOai, cp cOng trInh khác nhau, Co quan chü trI thâm djnh là co quan có
trách thim thâm djnh cOng trInh chInh có cp cao nhât cüa dii an.
10. Trir&ng hçip dr an do Chü tjch UBND thành ph quy& djnh du tir, Ca
quan chü trI thâm djnh dii an néu tai Khoân 8 Diêu nay có trách nhim tOng hqp
két qua thâm djnh, trrc tiêp trInh Chü tjch UBND thành ph phê duyt; chi du
tu d an, co quan quãn l dr an có trách nhim phi hçip thc hin vói cor quan
chü trI thâm djnh d an. Ngoài tnr&ng hqp nêu trên, chü dâu tu can ci'r ket qua
thâm djnh cüa cac co quan chü trI thm djnh, hoàn chinh d an gcri co quan di.rçic
phân cap, üy quyén quyét djnh dâu Ui phé duyt.
11. D& vài dii an do Chü tjch UBND qun, huyn quyt djnh du Ui, chü
dâu Pr can cir kiên thâm ctjnh cüa các cc quan chuyên mOn thuc UBND qun,
huyn hoàn chinh d an và trInh trirc tip Chü tjch UBND qun, huyn quyt
djnh dâu ti.r.
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Diu 7. Thm quyn quyt d!nh du tw di an
1. Chü tjch UBND thành ph quy& djnh du tu dir an sr diing toàn bô vn
ngân sách thành phô có tong mirc dâu ti.r tr 15 t' dông tr& len; dir an sir diing
nhiu ngun vn thuc các cap quân I khác nhau trong do nguôn vn ngân sách
thành ph chim tir 15 t' dông tr& len.
2. Chü tjch UBND thành ph phân
u quyn quy& dinh du tu nhix
sau:
a) Giám dc các SOr: Xây dirng, Giao thông Vn tâi, Thông tin va Truy&n
thông, Nông nghip vá Phát triên Nông thôn, Cong Thirong quy& djnh du tu
các dr an có tng mirc dâu ti.r dithi 15 t dông dôi v&i dir an do mInh hoäc darn vi
tnrc thuc quân l>. Tnrrng hqp dir an dâu tu có các hang m1ic thuôc chuyên
ngành khác nhau, car quan dtrcic Chü tjch UBND thành phô phân cap, üy quyn
có trách nhim lay kiên cüa các Car quan chuyên mOn ye xay thing theo quy
djnh t.i Khoãn 8 Diêu 6 Quy djnh nay trithc khi quyêt djnh.
b) Giám dc S& K hoach và Du tt.r quyt djnh du tix các dir an cOn lai có
tng mi.'rc d.0 tix dithi 15 t' dông không thuc Diem a, Dim c Khoán 2 Diu
nay.
c) Chü tjch UBND qun, huyn quy& djnh du tiz:
Các dir an do UBND qi4n, huyn quán l sir diing vn ngân sách thâth
ph phân cp cho qun, huyn, von can dôi ngân sách qi4n, huyn va vn tü
— ng
4ho-dâu-tu- nhtmg-chtra dua-vão--cân-dôj ngân sách qun, huyên
Các dir an do TJBND qu.n, huyn quán l sir dicing nhiu ngun vn trong
do vOn ngân sách thãnh phô dithi 15 t' dông.
Các dir an do UBND qi4n, huyn quân l có thng mirc d.0 ti.r duâi 15 t
dng sCr diing von ngân sách thành phô.
3. Thm quy&n quy& djnh du tu dir an sü dicing vn tü ngun thu hçip
pháp cüa các car quan nhà ni.r&c, darn vi sir nghip cong 1p dành d du tir theo
quy dnh cUa phap lu.t &rçlc thirc hin theo huâng dn cüa ChInh phü.
Diu 8. Trinh tIr, thu tyc diu chmnh di1 an
Trong qua trInh trin khai thirc hin d? an, tn.rOng hçrp phát sinh cac yu t
dn dn vic diu chinh dir an, chü dâu lir, car quan quân 1 dir an thng harp h so,
báo cáo car quan dã chü trI thârn djnh dr an kiêm tra, kién nghj xà l, giri ngixi
quyêt djnh dâu tu cO kién thông nhât, lam car s& triên khai thi.rc hién các buOc
tip theo, ci the:
TrLrng h9p diu chinh dir an không tang tng mi'rc du tu dir an hoc tang
tng mirc du tix nhi.rng khOng vtrçlt tong rnüc dâu tix trong chü trwing du tu cia
phé duyt: Trên car sâ kiên dong cüa cap quyét djnh dâu tu dr an, chü du tu,
car quan quân l dir an g1ri ho so diêu chinh dr an cho car quan chü tn thm dinh
d thni djnh và trirc tip trInh cap quyêt djnh dâu ttr dir an phé duyt diu chinh
dir an. TrirO'ng hçip dir an &rçYc phân cap quyêt djnh dâu tu theo Khoán 2 Diu 7
Quy djnh nay, chü du tu, car quan quân l dir an can cir k& qua thm dirih cUa
car quan chuyên mOn, hoàn chinh hO so dir an gri car quan duxarc phân cp, üy
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quyn quy& djnh du ti.r phé duyt.
Trir&ng hçtp diu chinh dir an vxqt thng müc du tix trong thu triicmg du
ti.r dä phê duyt: Trên ca sà kin ding cüa
quy& djnh dâu Vi dir an, chü
dâu tiz, co quan quán 1 dir an 1p báo cáo d xuât ctiêu chinh thu tnrong dâu tix,
nguôn von và khá näng can di vn dir an gài Co quan có thâm quyên thâm djnh
1i, trén Co sä kêt qua thm djnh chü du ti.r, co quan quân 1 dir an trInh c.p
quyêt dnh chU tnrong dâu tix quy& djrih diu chinh chü tniong dâu ttr dr an, lam
Co
dê triên khai thiic hin 1p, thâm dinh, phé duyt diêu chinh dir an.
cap

so

•X
..(
A
•(
Dieu 9. Tham quyen tham d!nh, phe duyçt thiet
ke
ky thut,
thiet
ke(
ban thi cong và thy toán xy dy'ng, giá thit bj
1. EMi v&i cac dir an có cu phn
drng sir diing vn ngân sách nha
nuOc vâ von nhà nuOc ngoài ngân sách thc hin theo quy djnh tai Diêu 24, 25
Nghj djnh
59/2015/ND-CP ngày 18/6/2015 cüa ChInh phü ye quân 1 dr an
dau ttr xây drng và khoán 9 và khoãn 10 Diu 1 Nghj djnh
42/2017/ND-Cp
ngày 05/4/2017 cüa ChInh phü v& si:ra dôi, bô sung mt
diêu Nghj djnh s
59/2015/ND-Cp ngày 18/6/2015 cüa ChInh phü.
2. Di vOi d an không có cu phn xây dirng th?c hin theo quy djnh
Diêu 29 Nghj djnh
40/2020/ND-Cp ngày 06/4/2020 cüa ChInh phü quy djnh
chi tiêt thi hành mt
diêu cüa Lut Dau tu cong và khoân 4 Diu 6 quy djnh
nay.
•

A

A

ye

xay

so

so

so

so

so

3. DLithtcác dránqu m&nh&c6thng mc4u
áp diing thi& k 1 bi.róc thI thi& k ban
thi cong và dr toán dtrcc trInh thâm
djnh, phê duyêt cüng vOi trInh thâm djnh, phê duyt Báo cáo kinh tê k5 thut dâu
Vi
dirng. Thâm quyên thâm djnh, phé duyt theo quy djnh t?i Diêu 6 và Diêu
7 Quy djnh nay.
ye

xay

4. V giá thi& bj trong dir an du Vi
a) Chü du Vi, ban quãn 1 dir an có trách nhim My kMn thông tin v giá
dôi v&i thiêt bj Ia tài san cô djnh hru hInh (theo quy djnh cüa B Tài chinh) tti
th&i diem tInh toán dê mua sam cho cong trmnh, dr an sr dicing von nhà nuOc (ni
dung vAn ban dê nghj bao gOm: danh miic, chüng loai, luçng, don giá dê nghj)
trong các truOng hqp:
so

Di vOi dir an thuc thm quyn quy& djnh cüa UBND thành ph (hoc co
quan, don vj thuc thành phô theo phân
SO Tài chInh có kién thông tin v
giá t?i thOi diem tInh toán trong trirOng hçp thiêt bj có giá trj tir 500 triu dOng
trO lên!01 don vj (hoc 01 loi thi& bj) sau khi có ket qua thãm djnh giá cUa
doanh nghip thâm djnh giá.
cap):

D& vOi dr an thuQc thm quyn quyt djnh cüa UBND qun, huyn (ho.c
co quan, don vj thuôc qun, huyn theo phân
Phông Tai chInh - Ké hoach
Co kiên thông tin ye giá tai thai diem tInh toán trong trirOng hcTp thiét bj có giá
trj tir 500 triu dông trO lên101 don vj (hoc 01 loai thiét bj) sau khi có két qua
thâm djnh giá cüa doanh nghip thâm djnh giá.
cap):

Di vOi các phn mm ni b thuc phm vi v quán 1 du tu 1rng dvng
cOng ngh thông tin
dung nguôn von ngân sách nhá rnrOc theo quy djnh cüa
su
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Chinh phü tai Nghj djnh
73/2019/ND-CP ngày 05 tháng 9 11am 2019:. Sä
Thông tin và Truyn thông có kién ye giá trong tnr&ng hqp giá trj tr 500 triêu
dông trâ lênlO 1 phân mém hoc 01 h thông.
b) Chü du tu, Ban quán 1 dir an chju trách nhim trong vic l.y kin co
quan phân cp nêu trên, dé tônghcTp vào tong m1rc dâuti.r, du toán d.r an trith
eác ca quan chuyên mon theo Diêu 6 quy djnh nay
thâm djnh dir an dau tii va
Diu 9 quy djnh nay v thâm djnh thiêt ké k thut, thiêt ké bàn
thi cong dir
toán xây dirng theo quy djnh. Ni dung kiên ye giá cüa các co quan có hjéu lire
trong thai han 06 tháng kê tr ngây ban hành van bàn.
c) Di vói các loai thi& bj có giá trj dithi 500 triu dngI01 don vi (hoàc
01 loai thit bj); vt tr, vt
phi kin,... &rçic tInh vào chi phi trrc tip trong
dir toán xây dirng, thit bj không phô biên trén thj tnr&ng, thi& bj cn san xu.t,
gia cong theo quy djnh cüa B Xây dirng hoc dã có djnh mrc, don giá xây
dirng, l.p d.t, chuyên ngành; thiêt bj không phài là tài san c djnh hihi hinh theo
quy djnh cüa Bô Tài chinh; thiêt bj dâ &rcic
dt vào cong trInh;... thI chü d.0
ti.r can cir các tài 1iu lien quan (Thông báo giá cüa Sâ Xay diing tai thai dim
tinh toán; báo giá cüa nhà cung
nhà san xuât; hqp dOng san xuât, gia công;
hóa don, chirng tIr hçip 1;...) dé quyêt djnh ye giá và chju trách nhiêm di vói
khoãn mic thuc chi phi dâu xây drng nay theo quy djnh cüa pháp luât v xây
dirng.
so

ye

ye

lieu,

lap

cap,

5. Cong tác thm djnh, phê duyt dir toán do

ye

bàn d hin trng sir diing
-

Dj von h so dix toán do dac và bàn d thuc các dir an do TJBND thâth
ph quyt djnh du ti.r: Giao S& Tài nguyen và Môi tnrong chü tn thrc hién viêc
thm djnh và phé duyt dôi vâi dir toán có giá trj phé duyt den 500 triu dng;
thm djnh, trrc tiêp trInh UBND thành phô phé duyt dôi vâi dir toán có giá trj
phê duyt tren 500 triu dOng.
Di vâi các ho so dir toán do dac Va bàn do thuc dir
do các. co quan,
don vj khác dé nghj thâm djnh: Sâ Tài nguyen Va Môi tnrng chü trI thuc hiên
vic thm djnh và thông báo két qua thâm djnh den co quan, don vj dé nghj thm
djnh.
6. TruOng hcip dr an do Chü tjch UBND thành ph quy& djnh du ti..r, co
quan chü trI thm djnh dir an nêu tai Khoân 8 Dieu 6 Quy dinh nay
trách
nhim tng hqp k& qua thâm djnh, trçrc tiep trInh Chü tjch UBND thành ph phé
duyt; chü du tix dir an, co quan quân 1 dir an có trách nhiêm phi hgp thirc
hin yói co quan chü trI thâm djnh dir an. Ngoài tnr&ng hqp nêu trên, chü d.0 tix
can cir két qua thâm djnh cüa các con quan chü trI thâm djnh, hoàn chinh dix an
giri con quan duçic phân cp, üy quyên quyêt djnh du tix phê duyt.
Dieu 10. Tham quyen phe duyçt dieu chinh thiet ke, dir toan cong
trInh xãy dirng
an

co

A

A

.

Thi& k& dir toán xây d%rng dã phé duyt di.rçic diu chinh theo quy djnh t?i
Nghj djnh
68/2019/ND-CF ngày 14 tháng 8 nãm 2019 cüa ChInh phü Diu
13 Thông tix s 09/2019/TT-BXD ngày 26 tháng 12 nàm 2019 cüa Bc Xây drng
so

va
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• và các van ban có lien quan v diu chinh thit k, dir toán, ci th nhii sau:
a) Di vâi trueing hap diu chinh thit k, dir toán do có thay d& v dja
chat cong trInh, tâi trçng thi& k, giái pháp kêt cau, 4t
cüa kêt câu chju hrc,
bin pháp to chüc thi cong ânh hithng den an toàn chlu lirc cüa cong trInh thI
phâi duçic Co quan chuyên mOn ye
dirng thâm djnh li dOi vói nhuing ni
dung bj ânh hx&ng cüa vic diêu chinh thiêt ké, di,r toán xây dtrng.
b) Di v&i tnr&ng hap diu chinh co cu chi phi do tnrçit giá; diu chinh
khôi krçing theo thiêt kê dâ &rçYc thm djnh, phé duyt hoc thay dOi diêu chInh
thit ké không thuc tnr&ng hap quy dinh t?i diem a khoán này, thI khOng phái
thâm djnh li cüa Co quan chuyén mon ye xây dirng. Chü dâu tu báo cáo co quan
chü trI thâm djnh theo quy djnh tai Khoán 8 Diêu 6 Quy djnh nay dé kiêm tra xü
l, có van ban gui ngu&i quyêt djnh d.0 tir; Chü dâu tix có trách nhim tO chic
thâm djnh và phé duyt các ni dung chi phi diêu chinh sau khi có kiên chap
thu.n cüa ngu&i quyêt djnh du tu.
c) Nguôi quyt djnh du tix phê duyt thi& k, d1r toán xây dirng diu
chinh dôi vâi tnrông hap diêu chinh thi& k, dir toán quy djnh tai diem a khoãn
nay. Tru?mg hap diéu chinh co câu dir toán xây dirng trong báo cáo kinh tê k
thuat theo quy djnh t?i diem b khoán nay nhimg khOng lam vtrqt dirtoán xây
dirng cong trInh dâ duçic ngi.r&i quy& djnh dâu tix phê duyt thi chü dâu tix phê
duyt dr toán xây dirng diu chinh.
lieu

xay

d)Ngtr&i qy& djnh du tu gyt dinh viêc sà dung chLpJikphngca__
dir an dâu tu xây dirng. Chü du tu quyt djnh scr diing chi phi dir phOng dOi vâi
di,r an chi yêu cau 1p Báo cáo kinh tê - k thut dâu tu xây dirng.
•
A
Dieu 11. Quy d1nh
yeA cong tac dau thau
A

1. Thm quyn thm djnh, phé duyt k hoach la ch9n nhà thu, h so
m&i quan tam, ho so m&i so tuyn, danh sách ngn, ho so m&i thâu, ho so yêu
câu, kêt qua dánh giá ho so quan tam, k& qua dánh giá ho so dir so tuyên, k&
1ira ch9n nhà thu, danh sách xp hang nhà thâu thirc hin theo dng quy
djnh cüa Lut Du thâu sO 43/2013/QH13; Nghj djnh sO 63/2014/NFJ-CP ngày
26 tháng 6 näm 2014 cüa ChInh phü quy djnh chi tiêt thi hânh mt sO diêu cüa
Lut Dâu thâu ye hra ch9n nhà thu, Nghj djnh
25/2 020/ND-CP ngày
28/02/2 020 cüa ChInh phU quy djnh chi tiêt thi hành mQt
diêu cüa Lut Du
thâu ye hra ch9n nhà dâu tix, các van ban hu&ng dk pháp lust hin hành ye du
thâu và ni dung phân
üy quyên quy djnh t?i Diêu 7 quy djnh nay.
Tru&ng hap t chuc, cá nhan dixcic giao thm djnh khOng äü näng hrc thI
chü dau tu báo cáo ngix&i quyêt dinh du tu xem xét, thông nhât vic lira ch9n
mt to chuc tiz van có dü nàng 1irc và kinh nghim dé thâm djnh.
qua

so

so

cap,

* 2. S& K hoch và Du tu chü trI, t chüc giám sat theo dOi, hoat dng du
thâu, thanh tra, kiem tra viêc thrc hiên các quy djnh cüa pháp lut ye dâu thâu
dôi vâi cac dir an do thành phô quyêt djnh dâu tu hoac quân l theo ni dung quy
djth ti Dieu 125 và Diêu 126 Nghj djnh sO 63/2 014/ND-CP ngày 26 tháng 6
nàm 2014 cüa ChInh phü quy djnh chi tiêt thi hành mt sO Dieu ci'ia Lut Dau
thâu
lira ch9n nhà thâu, Diéu 2 Thông tii lien tjch sO 21/2015/TTLT-BKJ-T
ye
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BNV ngày 11 tháng 12 nám 2015 cüa Bô trithng B K hoch và Du tr va Bô
tnrâng B Ni v11.
.A
.A
A
A
Dieu 12. Theu
chinh hqp dong, hçp dong
xay drng
A

Viêc diu chinh hçip dng, hop dng xây dimg thirc hin theo quy djnh cüa
Lut Xây drng, Lut Dâu thâu, Nghj djnh, các van bàn, quy djnh cüa pháp luât
hin hành v hqp dông, hop dông xây drng; dam bào tuân thu quy djnh, kp th&i
dáp 1rng tin d thirc hin và giái ngân cüa dir an.
Diu 13. Thanh toán, quyt toán vn du tir
1. Chü du tix ho.c Co quan diu hành d1r an (trii&ng hop duqc chü d.0 tix
üy quyn) 1p h so t?m irng, thanh toán von dâu tu theo hithng dn cüa B Tài
chInh và các quy djnh hin hành cüa thành phô ye tam rng, thanh toán, quy&
toán vn du tr.
2. Mirc t?m frng vn:
a) Dti v&i hop dng thi cong xây drng:
Hop dng có giá trj dixOi 10 t dông, mrc vn ttm irng là 20% giá trj hop
dng;
Hop dng có giá trj tir 10 t) dng dn 50 t ctông, mirc von tam irng là
15% giá tn hçxp dng;
Hop dông Co giá trj trén 50 t' ctông, rnüc von tam üng là 10% giá trj Hop
b) EMi v&i hop dng cung cp thit bj cong nghê, hop dng EC, EP, PC,
EPC, hop ctng chIa khóa trao tay và các 1oi hop dông xay dirng khác: Müc vn
tam irng là 10% giá trj hop dông.
c) D& v&i hop dng tu vn:
Hop dng cO giá trj trên 10 t dông, müc vén tam mrng là 15% giá tn hop
(tong;
Hop dng cO giá tn dn 10 t (tong, mrc vn tam &ng là 20% giá tn hop
dng.
d) Tnrrng hop cn t?m rng vol mirc cao hon d day nhanh tin do phái
duçic ngi.thi quyêt djnh dâu tLr cho phép.
d) DM vOi cong vic bi thi.rng, h trçi và tái djnh Cu: Thuc hiên theo
Dim c Khoãn 3 Diu 8 Thông ttr so 08/2 01 6/TT-BTC ngày 18 tháng 01 nàm
2016 cUa B tnr&ng BQ Tài chInh.
e) Di v&i chi phi quán l dir an: Th?c hin theo Dim d Khoán 3 Dju 8
Thông tu s 08/2 016/TT-BTC ngày 18 tháng 01 nàm 2016 cüa B tntthng B Tài
chInh.
g) Mirc vn tam üng cho tt câ các khoán quy dinh tir Dim a dn Dim e
nêu trén không vuçlt ke hoach von hang nàm dâ bô trI cho du an.
3. Báo lânh tam üng vn: Thirc hin theo Khoân 4 Diu 8 Thông ti! si
08/2016/TT-BTC ngày 18 tháng 01 nàm 2016 cüa Bô truOng B Tài chInh.
4. ThuhMtm(rng:
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Di vói cac hcxp ctng tai Dim a, Dim b vàDim C Khoán 2 Diu nay:
Müc thu hôi tm &ng qua cac lan thaiTh toán, bat dâu thu hôi tr lan thanh toán
dau tiên và quy djnh cii th trong hop dng, dam bão thu hôi hét khi giá trj thanh
toán (bao gôm Ca tm ing và thanh toán kMi hrçing hoàn thành) dat 80% giá trj
hçrp dông.
fMi v&i cong viec bi thiz&ng, h trçi vatai djnh cr và chi phi quân 1 dir
an: Thirc hin theo Khoán 5 Diêu 8 Thông Wsô 08/2
016/TT-BTC ngây 18 tháng
01 nAm 2016 và Khoãn 4 Diu 1 Thông ti.r so 52/201 8/TT-BTC ngày 24 tháng S
nàm 2018 cüa B trix&ng B Tài chInh.
5. Thanh toán khi lixçmg hoàn thành
Thanh toán 100% khi krcrng xay 1p hoàn thành dam bão chat hrcing dxçic
nghim thu trong tüng dqt (sau khi dâ giâm tth thu hôi tiên tarn ing, tiên bâo
hành cong trmnh theo thôa thun trong hqp dông) và thanh toán den 90% (dOi vi
cong trInh cO mi'rc báo hành 5%); thanh toán den 92% (dôi vói cOng trInh Co müc
báo hành 3%) giá trj khôi luqng hoàn thành lüy ké dôi v&i dcit thanh toán cuOi
cüng cüa dr an, cong trInh.
Trong qua trinh thrc hin quyt toán
và bâo hành cOng trInh, tnr&ng hop
cong vic nào hoàn thành truic sê duçc thanh toán sO vOn con lai cüa cong vic
dâ hoàn thánh do.
Tng s vn thanh toán cho các dir an, cOng trInh không viiçit dir toán
diracdyéthoacga gi thâukhôngvk Ochv an.mdãho tn cho du_
an (bao gOm câ tam üng và tharih toán khM luçng hoàn thành).
6. H sci tam üng, thanh toán vn:
Thirc hin theo quy djnh tai Khoán 2 Diu 8 Thông tix s 08/2016/TT-BTC
ngày 18 tháng 01 nãm 2016 cüa Bô trithng B Tài chInh và Khoán 3 DMu 1
Thông ti.r so 108/2 016/TT-BTC ngày 30 tháng 6 näm 2016 cüa BQ tnr&ng Bô Tài
chInh sira dOi, bô sung mt so diéu cüa Thông tix sO 08/2 016/TT-BTC ngày 18
tháng 01 nàm 2016 cüa B tnrOng Bô Tài chInh
7. Tt ca các dir an quan tr9ng quc gia, d an nhóm A sCr ding ngun vn
nha nl.râc khi hoàn thành phái kim toán báo cáo quyêt toán dir an hoàn thành
tri.râc khi trInh cap có thâm quyên thâm tra, phé duyt quyét toán.
Di vói cac dir an cOn lai: Thc hin lira chn nhà thAu kim toán d kim
toán báo cáo quyét toán trurOc khi trInh thâm tra, phé duyt dOi vOi các gói thu
có giá trj tü 45 t dOng, không kim toán d& vói chi phi den bü giái tOa, gói th.0
thiêt bj; dôi vói các gói thu nhO hon 45 t dng Co tinh chat phüc tap, cn thi&
phái kiém toán, giao Sâ Tâi chInh (hoc phOng Tài chInh - Ke hoach qun
huyn) chü tn, phôi hop v&i cac don v lien quan báo cáo Chü tjch LJBND thành
phO (hoc Chü tjch UBND qun huyn) xem xét, quyét djnh cho trur&ng hop ciii
the.
8. Thm tra, phé duyt quy& toán:
a) Giám dc Sâ Tài chInh t chirc thm tra, phé duyt quyt toán hoàn
thành các di,r an nhóm C (tth trithng hop quy djnh tai Diem c K.hoãn nay); t

12
chrc th.m tra, trInh Chü tjch UBND thành ph phê duyt quy& toán hoàh thnJ
các dir an nhóm A, B.
b) Phông Tài chInh - Ké hochtô chirc thm tra, trInh Chü tich Uy ban
nhân dan qu.n, huyn phé duyt quyêt toán hoàn thành các dir an thuôc thm
quyn phé duyt cüa ChU tjch UBND qun, huyn và các dr an si:r dung ngun
vn ngân sách qun, huyn.
c) Ngithi dirng du ca quan, to chüc, dan vi trirc thuôc UBND thành ph
t chüc thrn tra, phê duyt quyêt toán hoàn thành các dr an có tong müc du tu
dithi 500 triu dông do mInh và các dan vj trirc thuc quyêt dinh dau ti.r.
9. Di vâi các dr an diu chinh, b sung k hoch trong nám:
Vic diu chinh k hoach von dâu ti.r nguôn ngân sách nhà rnxâc thi.rc hiên
theo quy djnh tai Diu 67 cüa Lut Dâu tu cOng và các huàng dn cüa ChInh
phü.
Trtr&c khi gui ké hoach diêu chinh vndu tir cho tung dir an, các chü du
tir, ca quan quân 1 d1r an phâi xác djnh so von dâ thanh toán den th&i dim diu
chinh và lam vic v&i Kho bc Nba nithc dé xác nhn so vOn thuc k hoach
hang nàm dã thanh toán cho dir an, xác djnh sé von con dix do không thc hiên
dixqc, dam bâo k ho.ch von cüa dir an sau khi diéu chinh không th.p han s vn
Kho b.c Nba nithc dã thanh toán.
10. Ch d báo cáo
- - - - - Dirth krhâng tliáflgcá hi'dut K11b
cáo tInh hInh th'irc hin ke hoch von dâu tu cUa các dr an gui UBNID, ca quan
tài chInh cüng cp (chi tiêt theo tlrng danh miic cong trInh và nguôn vOn du ttr
tnr&c ngày 05 hang tháng vá thirc hin báo cáo dt xuât s 1iu cho S& Tài chInh
d tham mlxu cho UBND thành phô trong diéu hành ngân sách.
Diu 14. Quy djnh thi gian thirc hin các thU t1ic hành chInh h sa xay
dunn ca ban:
TT
Nyi dung
Thöi gian thrc hiçn
Thai gian ti S& K hoch và DAu Pr (co' quan
, Thi.rng tnrc Hôi dông thâm dinh) 36 ngây (k
Tham dnh chu trixang dau tr ngày nhân &rac h
, A.
so' cUa chU ctAu ti.r, rà soát
tix các dr an thorn
có van ban) trInh Chü tjch Hi dng thm dinh
ban hành.
Thm djnh chü trtrang dâu Thi gian tai So' K hoach va Dâu Pr: Nhórn B,
Pr các dir an nhórn B, C C: 18 ngày (bao gôm th&i gian ldyy' kiln cüa Sà
vn ngân sách thành ph&
Tài chInh Va CáC d0n vi lien quan là 04 ngày).
2
Truo'ng hqp dir an can kim tra thrc t thI th?yi
gian këo dãi them 03 ngãy.
Tho'i gian các chü dâu Pr, Tho'i gian tai cac chü dâu tix, Ca quan quãn 1 dix
ccx quan quán 1 dir an trInh an: 02 ngày.
phê duyt chi tnrang dâu
tix
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TT

Ni dung
Thôi gian thirc hin
Phê duyt chü triwng c1u - Dr an nhóm B: Thyi gian t?i UBND thành
ph6 là 14 ngày trurc khi trInh HDND thành
4
ph&
- Dr an nhóm C: Th&i gian tai UBND thành
phô là 10 ngày.
Thm djnh dij an Mu tr - D6i vci di,r an có cAu phAn xay dirng:
hoäc Báo cáo kinh tê k$ - D an nhóm A: Than gian thm djnh tai Son
thut (bao gôm thâm djnh chuyên ngành là 24 ngày ké tir ngày nhn dü h
thi& k c s và lay kiên sa hcip l.
các &m vi lien quan)
- Dir an nhóm B: Thani gian th.m djnh tai S&
chuyên ngành là 16 ngày ké tCr ngày nhn dCi h
scihçiple.
- Dr an nhóm C va dij an chi c.n 1p Báo cáo
kinh tê - k5 thut dâu tix xay drng: Thôi gian
5
thm djnh ti Sr chuyên ngành là 12 ngày k tr
ngàynhndüho shçplê.
- Di voni dir an không Co cu phn xay dirng:
+ Dr an nhóm A: Thani gian th.m djnh t?i ccv
quan chuyên mon quãn l dâu tir cong là 36
ngày kê tr ngày nhn dü ho scx hçvp i.
+ Dix an nhóm B, C: Thani gian thm djnh ti ccv
qiian 5huéii thôñ iiii I dâi1 r— i {a 2
ngày ké tr ngày nhn dü ho sci hçrp lê.
Phê duyt dr an du tir -NhómA: 08ngay;
hoãc Báo cáo kinh tê lc -NhómB, C: 06ngay.
6
thut (cO t6ng mirc dâu tir
tCr 15ttth1ên)
Phê duyt Báo cáo Kinh tê Th&i gian t?i cci quan quyt djnh dâu tu theo
7
K5' thut cO tong rn1rc ctAu phan cap 05 ngày.
tix dixâi 15 t' dông

8

Thm djnh h scv thi& k Icy
thut (cong trinh thiêt ké ba
birOc); ho scx thiêt kê bàn v
thi cong (cong trInh thiêt ké
hai btrâc hotc ba bixâc)

9

Phe duyt h scv thi& k ky
thut (cong trinh thiêt kê ba
bixâc); ho scv thiêt kê bàn ye
thi cong (cong trinh thiêt ké

Thyi gian thm djth nhtr sau:
- Truông hcvp thuê dcvn vj tir vn thm tra, thyi
gian thám djnh (bao gOm thani gian thâm tra):
+ CAp I: 24 ngày.
+ CAp II, III: 18 ngày.
+ Các cOng trInh con l?i: 12 ngày.
- Tru&ng h9p tr thAm djnh:
+CApI:28ngay.
+ CAp II, III: 21 ngày.
+ Các cOng trmnh can 1?i: 14 ngày.
- Thani gian ngtxOi quy& djnh dAu ttr phé duyêt:
05 ngày.
- ThOni gian chü dAu tix phé duyt: 03 ngày.
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Ni dung
hai bixàc hoc ba bràc).

10

Thâm dinh ke hoach lira
chonnhàthâu

11

Phê duyt ké hoach hra
ch9n nhà th.0

12

-.

Thm djnh kt qua chçn la
nhà thu

16

—
Thai gian thm djnh 05 ngày k tfr ngày nhn
h
h lé.
Th?yi gian ti cx quan quyt djnh dAu ti.r 05 ngày

- Thxi gian tai Sä K hoach và Du t.r (di vâi
các cong trinh do UBND thành phô lam chü dâu
ttr) k ffr ngáy nhn dü h sa hqp 1: 10 ngày.
Thâm dinh Ho sc mm thau,
•. .
. ,.
Thai
gian
tham
drnh
doi
vai cac du an do cac
sci
ho yeu cau
sci nganh, Ban QLDA, UBND qun, huyçn lam
chü du ti.r kê tr ngày than dü ho sa hqp l: 07
ngày.
- Thai gian tai UBND thành ph6 (d6i vâi cac
cOng trInh do UBND thành phô lam chU du
Phê duyt H s0 m?,i thu, t.r): 06 ngày.
h su yêu câu
- Thai gian phê duyt d6i vâi các dir an do cac
s ngành, Ban QLDA, UBND qun, huyn lam
chü du ti.r: 04 ngày.
* Gói thAu quy rnô nhö:

- ------------
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ThM gian thirc hin

Phê duyêt kêt qua chçn lira
nji'
a thu

-

yàl tixJcLti
ngây nhan dü ho sa hçTp lé: 07 ngày;
- Thii gian t?i các chü dâu tx, UBND các qun,
huyn kê tr ngày nhn dü ho sa hçp 1: 06 ngày.
* Các gói thâu con 1i:
- Th?yi gian ti Sâ K hoch và EMu ti.r k tir
ngày nhn dü ho sa hcTp lé: 10 ngày;
- Thai gian ti các chü du ttr, UBND các qun,
huyn kê t1r ngày nhan dü hO sc hçp lé: 07 ngày.
* Gói thAu quy mô nhô:
- Th?i gian tai UBND thành pM (d6i vâi cac
cong trInh UBND TP lam chU dâu Pr): 04 ngày;
- Th?ñ gian ti các chü dAu Pr, UBND các qun,
huyn: 04 ngày.
,.
* Cac goi thau con 1?1:
- Thai gian tai UBND thành pM (dM vâi cac
cong trInh do !JBND TP lam chü dâu Pr): 07
ngày;
- Thi gian ti các chü du ti.r, UIBND các qun,
huyn: 06 ngày.
—
- Thi gian thm dnh tti S Xây dirng: 16
ngày;

Thm djnh, phê duyt do
an quy hoach do thi chi
tit t' 1 1/500 Va quy - Thai gian phé duyt tai UBND thành pM: 8
hoach chi tiêt khu chic ngãy

15
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Ni dung
nang (khu chirc nàng gm:
Khu kinh tê, khu cong
nghip, khu ché xuât, khu
cong ngh eao, khu du
ljch, khu nghien ccru, dão
tao, khu th due the thao)

Thm tra, phê duyt quyt
toán dir an hoàn thành

Ly kin thông tin v giá
cii vói thiêt bj dé mua sAm
18 cho cong trInh, d an sà
dicing von nhà nuàc

Thôi gian thrc hin

- D.r an nhOm A: Th?i gian thm tra Mi cia
không qua 03 tháng; thai gian phé duyt tOi cia
không qua 12 ngày.
- Dir an nhóm B: Thii gian thm tra t6i cia
không qua 02 tháng; thôi gian phê duyt Mi cia
không qua 10 ngày.
- D an thorn C: Thrn gian tham tra toi cia
khOng qua 01 tháng; th?i gian phé duyt Mi cia
không qua 08 ngày.
- Thyi gian xà 1 h sor tai Sâ Tài chInh, Sâ
Thông tin và Truyên thông, phàng Tài chInh Kê hoach: 05 ngày.

Giao các S& chuyên ngành, TJBND các qun, huyn, các chü du ttx, Co
- quanqun-1-dir-.. -. -. - - T chüc, trin khai thixc hin các thu tiic theo dung tin d quy djnh và
tiêp nhn xfr 1 theo quy trInh 1 cira. Day là thai gian tôi da dé các don vj thc
hin; khuyên khIch các don vi r& ngAn them thii gian dôi vói các dir an có th
the hin tht ngän.
Các Co quan th.m tra, thm djnh khi thirc hin tip nhn h sci thu tiic phái
tp trung kiêm tra, rà soát và hi.ràng dk (nêu co) cho các chU dâu tu. don vj quân
i dir an d hoàn ehinh bô sung ho so mt lan; tránh tnr&ng hcp trâ, bô sung
nhiéu Ian lam kéo dài th&i gian cong vic.
Chwong III
DIEU KHOAN THI HANH
Diu 15. Quy djnh xfr 1 chuyn tip
1. Các dr an d,u tr cong dâ duxcyc phé duyt chü tnrorng du ti.r hoác dâ
di.rac phê duyt dr an tnrâe ngày Quy djnh nay có hiu liic nhung chi.ra triên khai
thuc hiên hoAc dang thixc hiên do dang thi không phai lam thu tue phé duyêt lai,
các cong vic tiêp theo bao gôm thâm quyên ye thâm djnh, phé duyt duqc thixc
hin theo Quy djnh nay.
2. Các dir an du t.r cong chiia dixie phé duyt chü tnrong du tix hoc
chixa dixcic phé duyt dr an thI th?c hin theo Quy djnh tai Quyêt djnh nay.
3. Các ni dung khác v quãn 1 du ti.r và xây

drng không quy djnh t?i
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Quy djnh nay thI thc hin theo các van bàn pháp 1u.t hin hãnh.
.A

Dieu 16. To chwc thrc hiçn
Trong qua trInh trin khai thrc hin Quy djnh nay, nu có vràng mc thI
các t chCrc, cá nhân Co kiên bang van bàn gii ye S& Ké hoach và Du tix d
chü trI hiiàng dn thirc hin hoc tong hqp, tham miru cho UBND thành ph xCr
1 theo quy djnh1LT

Hu5rnh Dfrc Tho

