
 

UBND TỈNH QUẢNG TRỊ 

SỞ NÔNG NGHIỆP VÀ PTNT 

Số:  1688 /SNN-KHTC 
V/v tham gia ý kiến dự thảo Quyết định 

ban hành quy định trình tự, thủ tục và 

phân công trách nhiệm thực hiện dự án 

đầu tư theo hình thức đối tác công tư 

trên địa bàn tỉnh Quảng Trị. 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
 

  Quảng Trị, ngày 15  tháng 10 năm 2019 

 

Kính gửi: Sở Kế hoạch và Đầu tư. 

Ngày 25/9/2019, Sở Kế hoạch và Đầu tư có công văn số 1358/SKH-TĐ về 

việc đề nghị tham gia ý kiến đối với dự thảo Quyết định ban hành quy định trình 

tự, thủ tục và phân công trách nhiệm thực hiện dự án đầu tư theo hình thức đối 

tác công tư trên địa bàn tỉnh Quảng Trị. 

Sau khi nghiên cứu dự thảo, căn cứ chức năng, nhiệm vụ quản lý nhà nước 

được giao, Sở Nông nghiệp và PTNT có ý kiến như sau: 

Ngày 04/5/2018, Chính phủ ban hành Nghị định số 63/2018/NĐ-CP về đầu 

tư theo hình thức đối tác công tư (PPP), có hiệu lực ngày 19/6/2018 và thay thế 

Nghị định số 15/2015/NĐ-CP ngày 14/02/2015 của Thủ ướng Chính phủ. 

Để có căn cứ pháp lý hướng dẫn triển khai thực hiện Nghị định 

63/2018/NĐ-CP kịp thời, đồng bộ thì việc ban hành Quy định trình tự, thủ tục 

và phân công trách nhiệm thực hiện dự án đầu tư theo hình thức đối tác công tư 

trên địa bàn tỉnh Quảng Trị là cần thiết. 

 Trên cơ sở đó, Sở Nông nghiệp và PTNT thống nhất đối với sự cần thiết, 

mục đích, nội dung và bố cục của dự thảo. 

Sở Nông nghiệp và PTNT có văn bản để Sở Kế hoạch và Đầu tư biết, tổng 

hợp và thực hiện các bước tiếp theo./. 
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