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V/v tham gia ý kiến dự thảo Quyết 

định phân cấp, phân công trong 

thẩm định, quyết định chủ trương 

đầu tư, quyết định đầu tư dự án, 

Báo cáo KTKT xây dựng công 
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tỉnh quản lý. 
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Quảng Trị, ngày  21  tháng 8 năm 2020 

 

Kính gửi: Sở Kế hoạch và Đầu tư. 

Ngày 11/8/2020, Sở Kế hoạch và Đầu tư có Văn bản số 1237/SKH-TH về 

việc đề nghị tham gia ý kiến dự thảo Quyết định phân cấp, phân công trong thẩm 

định, quyết định chủ trương đầu tư, quyết định đầu tư dự án, Báo cáo KTKT xây 

dựng công trình, sử dụng nguồn vốn NSNN do tỉnh quản lý. 

Sau khi nghiên cứu, lấy ý kiến của các đơn vị liên quan trực thuộc, Sở 

Nông nghiệp và PTNT có ý kiến như sau: 

1. Cơ bản thống nhất với nội dung dự thảo Quyết định phân cấp, phân công 

trong thẩm định, quyết định chủ trương đầu tư, quyết định đầu tư dự án, Báo cáo 

KTKT xây dựng công trình, sử dụng nguồn vốn NSNN do tỉnh quản lý. 

2. Kiến nghị: Để đảm bảo sự thống nhất trong hoạt động đầu tư xây dựng, 

phù hợp với Luật đấu thầu, Thông tư số 10/2015/TT-BKHĐT ngày 26/10/2015 

của Bộ Kế hoạch và Đầu tư về Quy định chi tiết Kế hoạch lựa chọn nhà thầu và 

đáp ứng thực hiện tốt chủ trương Nghị quyết số 99/NQ-CP ngày 24/6/2020 của 

Chính phủ về đẩy mạnh phân cấp quản lý nhà nước theo ngành, lĩnh vực; đề 

nghị bổ sung thẩm quyền thẩm định và phê duyệt Kế hoạch lựa chọn nhà thầu 

đối với phạm vi công trình, dự án được Chủ tịch UBND tỉnh ủy quyền tại Khoản 

2, Điều 2 trong dự thảo Quyết định.   

Trên đây là ý kiến tham gia của Sở Nông nghiệp và PTNT đối với dự thảo 

Quyết định phân cấp, phân công trong thẩm định, quyết định chủ trương đầu tư, 

quyết định đầu tư dự án, Báo cáo KTKT xây dựng công trình, sử dụng nguồn 

vốn NSNN do tỉnh quản lý. Đề nghị Sở Kế hoạch và Đầu tư xem xét, nghiên 

cứu và hoàn chỉnh dự thảo./. 
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