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QUY CHẾ 

Phối hợp trong công tác thẩm định báo cáo đề xuất chủ trương đầu tư  

và thẩm định dự án đầu tư sử dụng vốn nhà nước do cấp tỉnh quản lý  

trên địa bàn tỉnh Kon Tum 

(Ban hành kèm theo Quyết định số        /2022/QĐ-UBND 

 ngày         /       /2022 của Ủy ban nhân dân tỉnh Kon Tum) 

 

Chương I 

QUY ĐỊNH CHUNG 

Điều 1. Phạm vi điều chỉnh 

Quy chế này quy định về nguyên tắc, nội dung, trách nhiệm phối hợp giữa 

các cơ quan chuyên môn thuộc Ủy ban nhân dân tỉnh, Ủy ban nhân dân các 

huyện, thành phố và các đơn vị có liên quan trong công tác thẩm định báo cáo đề 

xuất chủ trương đầu tư chương trình, dự án sử dụng vốn nhà nước thuộc thẩm 

quyền quyết định chủ trương đầu tư của Hội đồng nhân dân tỉnh; thẩm định dự 

án đầu tư sử dụng vốn nhà nước do cấp tỉnh quản lý thuộc thẩm quyền quyết 

định đầu tư của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh. 

Điều 2. Đối tượng áp dụng  

Quy định này áp dụng đối với các cơ quan, tổ chức, cá nhân, chủ đầu tư 

được giao nhiệm vụ thực hiện các nội dung thuộc phạm vi điều chỉnh tại Điều 1 

Quy định này. 

Điều 3. Mục tiêu phối hợp 

1. Đảm bảo thống nhất trong việc thẩm định chủ trương đầu tư, thẩm định 

dự án đầu tư sử dụng vốn nhà nước do cấp tỉnh quản lý trên địa bàn tỉnh Kon 

Tum được chặt chẽ, đúng trình tự thủ tục, phân định rõ chức năng, nhiệm vụ của 

các cơ quan có liên quan và đáp ứng yêu cầu về thời gian theo quy định. 

2. Thiết lập mối quan hệ phối hợp giữa các cơ quan chuyên môn cấp tỉnh, 

Ủy ban nhân dân các huyện/ thành phố (nơi có địa điểm đầu tư của dự án) và các 

đơn vị có liên quan trong việc thẩm định chủ trương đầu tư, thẩm định dự án đầu 

tư sử dụng vốn nhà nước do cấp tỉnh quản lý trên địa bàn tỉnh Kon Tum. 

Điều 4. Nguyên tắc phối hợp 

1. Đảm bảo công tác quản lý Nhà nước về thẩm định chủ trương đầu tư, 

thẩm định dự án đầu tư sử dụng vốn nhà nước do cấp tỉnh quản lý trên địa bàn 
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tỉnh Kon Tum chặt chẽ, đúng trình tự thủ tục và đảm bảo yêu cầu về thời gian, 

chất lượng theo quy định. Việc phối hợp tổ chức thực hiện dựa trên cơ sở chức 

năng, nhiệm vụ và quyền hạn của các sở, ngành, đơn vị có liên quan. 

2. Nội dung tham gia ý kiến của các cơ quan phối hợp phải có quan điểm 

cụ thể, rõ ràng, nhất quán về các nội dung thống nhất (phù hợp), các nội dung 

không thống nhất (không phù hợp), các nội dung phải bổ sung, trường hợp chưa 

đủ cơ sở để thống nhất hoặc không thống nhất phải nêu rõ lý do; đồng thời, đề 

xuất hướng xử lý vướng mắc để chủ đầu tư có cơ sở hoàn thiện. Đối với những 

nội dung cần phải kiểm tra thực tế hiện trường mới có đủ điều kiện để cho ý kiến 

thì cơ quan phối hợp thông báo bằng văn bản tới cơ quan chủ trì, đầu mối thẩm 

định để cùng phối hợp đi kiểm tra hiện trường hoặc ngược lại. Nội dung tham gia 

sẽ được thống nhất ghi trong biên bản tại buổi kiểm tra hiện trường (nếu cần 

thiết). 

3. Cơ quan chủ trì, đầu mối thẩm định trương đầu tư, thẩm định dự án đầu 

tư sử dụng vốn nhà nước do cấp tỉnh quản lý  trên địa bàn tỉnh Kon Tum: Là Sở 

Kế hoạch và Đầu tư (được quy định tại Quyết định số 36/2021/QĐ-UBND ngày 

18  tháng 11 năm 2021 của Ủy ban nhân dân tỉnh về ban hành Quy định một số 

nội dung về quản lý dự án đầu tư sử dụng vốn nhà nước của tỉnh Kon Tum). 

Chương II 

NỘI DUNG PHỐI HỢP VÀ TRÁCH NHIỆM CỦA CÁC CƠ QUAN 

Mục 1 

CÔNG TÁC THẨM ĐỊNH BÁO CÁO ĐỀ XUẤT CHỦ TRƯƠNG ĐẦU TƯ 

DỰ ÁN SỬ DỤNG VỐN NHÀ NƯỚC DO CẤP TỈNH QUẢN LÝ 

Điều 5. Nội dung, hình thức phối hợp 

1. Nội dung phối hợp 

a) Phối hợp cung cấp thông tin phục vụ cho việc thẩm định các nội dung 

báo cáo đề xuất chủ trương đầu tư; thẩm định nguồn vốn và khả năng cân đối 

vốn cho dự án; sự phù hợp với định hướng phát triển kinh tế - xã hội của địa 

phương. 

b) Phối hợp trong công tác báo cáo kết quả thẩm định với cấp có thẩm 

quyền. 

c) Các nội dung khác có liên quan (nếu có). 

2. Hình thức phối hợp 

a) Lấy ý kiến bằng văn bản: 
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- Cơ quan chủ trì, đầu mối gửi văn bản lấy ý kiến và hồ sơ (nếu có) cho cơ 

quan phối hợp (qua hệ thống quản lý và điều hành văn bản hoặc thư điện tử công 

vụ) và phải xác định rõ thời gian, những nội dung cụ thể cần xin ý kiến đối với 

từng cơ quan; 

- Thời gian để trả lời ý kiến phải đảm bảo để cơ quan phối hợp nghiên cứu 

và trả lời (tối thiểu là 05 ngày làm việc, trừ trường hợp có ý kiến chỉ đạo riêng 

của cấp có thẩm quyền).  

- Cơ quan phối hợp có trách nhiệm nghiên cứu hồ sơ và gửi ý kiến tham 

gia đúng thời gian theo đề nghị của cơ quan chủ trì, đầu mối và chịu trách nhiệm 

về ý kiến của mình trước Ủy ban nhân dân tỉnh và pháp luật. Nếu quá thời hạn, 

các cơ quan phối hợp không có văn bản trả lời thì được xem như đã chấp nhận 

về nội dung lấy ý kiến và chịu trách nhiệm trong lĩnh vực quản lý của mình; 

- Trường hợp cơ quan chủ trì, đầu mối không tiếp thu ý kiến của cơ quan 

phối hợp thì phải giải thích lý do, thể hiện cụ thể tại báo cáo kết quả thẩm định 

của cơ quan chủ trì, đầu mối thẩm định; đồng thời gửi cho cơ quan phối hợp biết 

và phải chịu trách nhiệm về ý kiến đề xuất của mình. 

b) Tổ chức họp liên ngành: 

- Cơ quan chủ trì, đầu mối gửi giấy mời họp kèm theo hồ sơ và tài liệu có 

liên quan cho cơ quan phối hợp (qua hệ thống quản lý và điều hành văn bản hoặc 

thư điện tử công vụ) thời gian họp tối thiểu 02 (hai) ngày làm việc để kịp thời 

nghiên cứu, có ý kiến tại cuộc họp. 

- Thủ trưởng cơ quan phối hợp có trách nhiệm tham gia họp hoặc cử lãnh 

đạo, chuyên viên tham gia theo đúng thành phần và yêu cầu của cơ quan chủ trì, 

đầu mối; cá nhân được cử dự họp phải có trách nhiệm nghiên cứu hồ sơ có liên 

quan đến nội dung quản lý nhà nước của cơ quan, đơn vị mình, chịu trách nhiệm 

về các ý kiến phát biểu tại cuộc họp, ý kiến của người dự họp được xem là ý 

kiến chính thức của cơ quan, đơn vị mà mình đại diện. Trong trường hợp tại 

cuộc họp có phát sinh những nội dung mới do các cơ quan khác cung cấp mà 

người được cử dự họp không quyết định được, trong thời hạn 02 (hai) ngày làm 

việc sau ngày họp, Thủ trưởng đơn vị, Ủy ban nhân dân cấp huyện phải có ý 

kiến chính thức bằng văn bản gửi cơ quan chủ trì, đầu mối thẩm định. 

- Tất cả các cuộc họp phải được lập biên bản ghi đầy đủ ý kiến phát biểu 

của người dự họp và biên bản được gửi đến cơ quan, đơn vị sau cuộc họp. Biên 

bản họp là một trong những thành phần hồ sơ để cơ quan thẩm định, đầu mối 

tổng hợp báo cáo cấp có thẩm quyền.  
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c) Tổ chức kiểm tra thực tế hiện trường. 

- Chậm nhất 02 ngày làm việc trước khi kiểm tra thực tế hiện trường, cơ 

quan chủ trì, đầu mối gửi giấy mời cho các cơ quan phối hợp tham gia kiểm tra. 

Trong giấy mời ghi rõ: Thời gian, địa điểm, nội dung và thành phần tham dự. 

- Thủ trưởng cơ quan phối hợp cử cán bộ, công chức tham gia đoàn công 

tác theo đúng thành phần và yêu cầu của cơ quan chủ trì, đầu mối; chịu trách 

nhiệm về các ý kiến tại cuộc làm việc. Trong trường hợp cần thiết, cơ quan tham 

gia phối hợp căn cứ vào nội dung kiểm tra thực tế hiện trường có ý kiến bằng 

văn bản sau cuộc làm việc liên ngành (thời gian không quá 02 ngày làm việc sau 

khi kết thúc cuộc kiểm tra). 

- Nội dung cuộc kiểm tra thực tế hiện trường được cơ quan chủ trì, đầu 

mối lập thành biên bản (nếu cần thiết), lưu hồ sơ (Biên bản ghi đầy đủ thành 

phần tham gia/không tham gia, ý kiến phát biểu của người tham dự họp và ghi 

rõ nội dung thống nhất giải quyết). Biên bản kiểm tra thực tế hiện trường là một 

trong các thành phần hồ sơ để cơ quan chủ trì, đầu mối tổng hợp trình/báo cáo 

cấp có thẩm quyền, biên bản kiểm tra phải do người đứng đầu đoàn công tác và 

các thành viên là đại diện của các cơ quan phối hợp ký. 

Điều 6. Trách nhiệm của cơ quan chủ trì, đầu mối thẩm định 

1. Trong thời hạn ba (03) ngày làm việc kể từ ngày nhận hồ sơ chủ trương 

đầu tư, cơ quan chủ trì, đầu mối thẩm định có trách nhiệm kiểm tra tính hợp lệ, 

đầy đủ của hồ sơ và gửi hồ sơ lấy ý kiến thẩm định của các cơ quan phối hợp 

(nếu hồ sơ đảm bảo) hoặc có văn bản đề nghị cơ quan đề xuất chủ trương đầu 

tư, chủ đầu tư bổ sung, hoàn thiện hồ sơ trình thẩm định (nếu hồ sơ chưa đảm 

bảo theo yêu cầu).  

2. Trên cơ sở ý kiến tham gia của các cơ quan phối hợp, tổ chức thẩm 

định các nội dung theo quy định tại khoản 4, Điều 9, Nghị định 40/2020/NĐ-CP 

ngày 06 tháng 4 năm 2020, báo cáo Ủy ban nhân dân tỉnh trình cấp có thẩm 

quyền xem xét, quyết định. 

3. Thời gian thẩm định báo cáo đề xuất chủ trương đầu tư chương trình, 

dự án đầu tư công: Thực hiện theo quy định tại khoản 6, khoản 7, Điều 9, Nghị 

định 40/2020/NĐ-CP ngày 06 tháng 4 năm 2020. 

Điều 7. Trách nhiệm của cơ quan đề xuất chủ trương đầu tư hoặc chủ 

đầu tư dự án: 
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1. Cơ quan đề xuất chủ trương đầu tư hoặc chủ đầu tư dự án gửi đầy đủ hồ 

sơ đề xuất chủ trương đầu tư dự án theo quy định tại khoản 1, Điều 9, Nghị định 

40/2020/NĐ- CP ngày 06 tháng 4 năm 2020 đến cơ quan chủ trì thẩm định. 

2. Chỉnh sửa, bổ sung hồ sơ Báo cáo đề xuất chủ trương đầu tư theo yêu 

cầu của cơ quan thẩm định và các cơ quan có liên quan. Chịu trách nhiệm về 

chất lượng, thời gian chỉnh sửa, bổ sung hồ sơ trước Ủy ban nhân dân tỉnh và 

pháp luật. Thời gian phải hoàn thành việc chỉnh sửa hồ sơ không quá 30 ngày kể 

từ ngày nhận được văn bản thông báo của cơ quan chủ trì, đầu mối thẩm định, 

trường hợp cần kéo dài thời gian phải có văn bản báo cáo cơ quan chủ trì, đầu 

mối thẩm định biết lý do và thời gian hoàn thành. 

3. Phối hợp với Ủy ban mặt trận tổ quốc Việt Nam nơi thực hiện dự án 

xin ý kiến của cộng đồng dân cư đối với các chương trình, dự án thuộc đối 

tượng phải lấy ý kiến của cộng đồng dân cư. 

Điều 8. Trách nhiệm của các cơ quan chuyên môn, địa phương trong 

quá trình phối hợp, thẩm định hồ sơ đề xuất chủ trương đầu tư 

1. Các sở quản lý công trình xây dựng chuyên ngành, theo chức năng, 

nhiệm vụ quản lý đối với dự án, công trình thuộc lĩnh vực được giao khi có ý 

kiến thẩm định hồ sơ đề xuất chủ trương đầu tư về sự phù hợp với quy hoạch 

ngành; quy mô đầu tư, tiêu chuẩn, quy chuẩn áp dụng, chủ đầu tư, các nội dung 

như sau: 

a) Sở Xây dựng tham gia thẩm định đối với dự án được quy định tại điểm 

a, khoản 6, Điều 3 Quyết định số 36/2021/QĐ-UBND về sự phù hợp quy hoạch 

xây dựng, quy mô đầu tư, tổng mức đầu tư dự án, suất đầu tư, tiêu chuẩn, quy 

chuẩn áp dụng, hình thức tổ chức quản lý thực hiện nhiệm vụ chuẩn bị đầu tư. 

b) Sở Giao thông vận tải tham gia thẩm định đối với dự án được quy định 

tại điểm b, khoản 6, Điều 3 Quyết định số 36/2021/QĐ-UBND về sự phù hợp 

quy hoạch ngành giao thông, quy mô đầu tư, cấp đường, tổng mức đầu tư dự án, 

tiêu chuẩn, quy chuẩn áp dụng, hình thức tổ chức quản lý thực hiện nhiệm vụ 

chuẩn bị đầu tư. 

c) Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tham gia thẩm định đối với dự 

án được quy định tại điểm c, khoản 6, Điều 3 Quyết định số 36/2021/QĐ-UBND 

về sự phù hợp với quy hoạch ngành; kế hoạch bảo vệ và phát triển rừng; xác 

định rõ hiện trạng rừng, đất lâm nghiệp và đất trồng lúa nước, khả năng chuyển 

mục đích sử dụng rừng, đất ruộng lúa nước và các nội dung khác liên quan đến 
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lĩnh vực nông nghiệp và phát triển nông thôn; hình thức tổ chức quản lý thực 

hiện nhiệm vụ chuẩn bị đầu tư. 

d) Sở Công Thương tham gia thẩm định đối với dự án được quy định tại 

điểm d, khoản 6, Điều 3 Quyết định số 36/2021/QĐ-UBND về sự phù hợp quy 

hoạch ngành công thương, cụm công nghiệp, điện và các tiêu chuẩn, quy chuẩn 

áp dụng của ngành; hình thức tổ chức quản lý thực hiện nhiệm vụ chuẩn bị đầu 

tư. 

đ) Ban Quản lý Khu kinh tế tham gia thẩm định đối với dự án được quy 

định tại điểm đ, khoản 6, Điều 3 Quyết định số 36/2021/QĐ-UBND về sự phù 

hợp quy hoạch khu công nghiệp, khu chế xuất, khu công nghệ cao, đầu tư hạ 

tầng trong khu kinh tế. 

2. Các cơ quan quản lý ngành, lĩnh vực, địa phương 

a) Sở Tài chính tham gia thẩm định nguồn vốn và khả năng cân đối vốn 

(trừ các dự án sử dụng vốn đầu tư công đã được cấp có thẩm quyền giao cụ thể 

nguồn vốn và mức vốn bố trí cho dự án), ý kiến đối với các dự án có liên quan 

đến phương án thanh lý, sắp xếp tài sản công; về việc chấp hành của chủ đầu tư 

trong việc quyết toán dự án hoàn thành và các nội dung khác theo đề nghị của cơ 

quan chủ trì thẩm định. 

b) Sở Tài nguyên và Môi trường tham gia các nội dung liên quan đến đất 

đai (sự phù hợp quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất; công tác bồi thường, giải 

phóng mặt bằng, tái định canh, định cư), tài nguyên nước, tài nguyên khoáng 

sản, tác động môi trường và các nội dung khác theo đề nghị của cơ quan chủ trì 

thẩm định. 

c) Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh tham gia các nội dung về sự phù hợp về lĩnh 

vực quốc phòng, an ninh, rà phá bom mìn, vật nổ và các nội dung khác theo đề 

nghị của cơ quan chủ trì thẩm định. 

d) Sở Khoa học và Công nghệ tham gia về phương án công nghệ của dự 

án, dự án có sử dụng công nghệ hạn chế chuyển giao và các nội dung khác theo 

đề nghị của cơ quan chủ trì thẩm định.  

đ) Sở Thông tin và Truyền thông tham gia các nội dung có liên quan đến 

lĩnh vực viễn thông, tần số vô tuyến điện, công nghệ thông tin, phát thanh và 

truyền hình, hạ tầng thông tin truyền thông và các nội dung khác theo đề nghị 

của cơ quan chủ trì thẩm định. 
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e) Sở Y tế tham gia các nội dung có liên quan đến định mức, trang thiết bị 

thuộc lĩnh vực của ngành y tế và các nội dung khác theo đề nghị của cơ quan chủ 

trì thẩm định. 

g) Sở Giáo dục và Đào tạo tham gia các nội dung có liên quan đến tiêu 

chuẩn, định mức, trang thiết bị thuộc lĩnh vực của ngành giáo dục và đào tạo và 

các nội dung khác theo đề nghị của cơ quan chủ trì thẩm định. 

h) Sở Kế hoạch và Đầu tư là cơ quan chủ trì thẩm định tại Điều 7 nêu 

trên, có ý kiến về sự phù hợp với quy hoạch, kế hoạch, quy mô đầu tư, tổng mức 

đầu tư, nguồn vốn và khả năng cân đối nguồn vốn đầu tư, hiệu quả đầu tư. 

3. Ban quản lý chuyên ngành cấp tỉnh theo chức năng, nhiệm vụ tham gia 

ý kiến về hình thức tổ chức quản lý thực hiện nhiệm vụ chuẩn bị đầu tư theo đề 

nghị của cơ quan chủ trì thẩm định. 

4. Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố nơi có dự án dự kiến triển khai 

thực hiện có ý kiến về sự phù hợp với định hướng phát triển kinh tế - xã hội của 

địa phương; sự chồng lấn, trùng lắp giữa các dự án; quy mô đầu tư đầu tư; công 

tác bồi thường, giải phóng mặt bằng, tái định canh, định cư. 

Mục 2 

CÔNG TÁC THẨM ĐỊNH DỰ ÁN ĐẦU TƯ SỬ DỤNG VỐN NHÀ NƯỚC 

Điều 9. Nội dung, hình thức phối hợp 

1. Các nội dung chủ yếu cần phối hợp:  

a) Phối hợp của các cơ quan, đơn vị, địa phương có liên quan về các nội 

dung khác của dự án như: Sự phù hợp với định hướng phát triển kinh tế - xã hội 

của địa phương; phương án tổng thể về bồi thường, hỗ trợ và tái định cư; thủ tục 

về đánh giá tác động môi trường theo quy định của pháp luật về bảo vệ môi 

trường; thủ tục về chuyển mục đích sử dụng rừng sang mục đích khác theo quy 

định của pháp luật về lâm nghiệp; thủ tục về phòng cháy chữa cháy; ý kiến về 

dây chuyền, công nghệ; các nội dung khác có liên quan (nếu có); 

b) Phối hợp trong công tác thẩm định dự án giữa cơ quan chủ trì thẩm 

định dự án với cơ quan quản lý công trình xây dựng chuyên ngành (đối với dự 

án có cấu phần xây dựng) và cơ quan cơ quan quản lý ngành, lĩnh vực (đối với 

dự án không có cấu phần xây dựng). 

2. Hình thức, cách thức phối hợp: 

a) Việc phối hợp bằng các hình thức: Gửi công văn đề nghị phối hợp hoặc 

tại Thông báo kết quả thẩm định có nội dung đề nghị cơ quan phối hợp có ý 
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kiến, cơ quan phối hợp có ý kiến bằng văn bản về dự án. Tổ chức họp cùng với 

cơ quan chủ trì thẩm định dự án đầu tư (nếu cần). 

b) Căn cứ vào chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn được giao và nội dung cần 

phối hợp, cơ quan quản lý công trình xây dựng chuyên ngành, cơ quan chủ trì 

thẩm định dự án (nếu có) chủ động chuẩn bị nội dung văn bản gửi lấy ý kiến 

hoặc tại Thông báo kết quả thẩm định có nội dung đề nghị cơ quan phối hợp có 

ý kiến gửi đến cơ quan, địa phương phối hợp; cơ quan, địa phương được đề nghị 

phối hợp có trách nhiệm tổ chức thực hiện tham gia ý kiến kịp thời, đúng nội 

dung đề nghị phối hợp. 

Điều 10. Trách nhiệm của cơ quan chủ trì thẩm định dự án 

1. Chủ trì thẩm định các nội dung của người quyết định đầu theo quy định 

tại khoản 1, Điều 6 và khoản 2, Điều 7 của Quyết định số 36/2021/QĐ-UBND 

của Ủy ban nhân dân trỉnh và các nội dung khác của dự án chưa được cơ quan 

chuyên môn về xây dựng thẩm định; đồng thời kiểm tra, rà soát và tổng hợp kết 

quả thẩm định của cơ quan chuyên môn về xây dựng; ý kiến của các cơ quan 

thực hiện chức năng quản lý ngành, lĩnh vực có liên quan (nếu có), trình người 

quyết định đầu tư phê duyệt dự án, quyết định đầu tư xây dựng. 

2. Thời gian thẩm định dự án:  

a) Đối với dự án có cấu phần xây dựng: Không quá 05 ngày làm việc 

được tính từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ, đủ điều kiện để tổ chức thẩm định dự án 

theo văn bản thông báo của cơ quan chủ trì thẩm đinh (không kể thời gian lấy ý 

kiến của cơ quan phối hợp, thời gian đi kiểm tra thực địa công trình trước khi 

thẩm định dự án (nếu có)). Trường hợp dự án phức tạp, quy mô lớn cần có thêm 

thời gian để nghiên cứu, cơ quan chủ trì thẩm định dự án báo cáo người quyết 

định đầu tư xem xét quyết định kéo dài thêm thời gian thẩm định nhưng không 

quá 10 ngày làm việc. 

b) Đối với dự án không có cấu phần xây dựng: Thực hiện theo quy định 

tại khoản 1, Điều 19, Nghị định 40/2020/NĐ-CP ngày 06 tháng 4 năm 2020 

Trường hợp dự án phức tạp, quy mô lớn cần có thêm thời gian để nghiên cứu, cơ 

quan chủ trì thẩm định dự án báo cáo người quyết định đầu tư xem xét quyết 

định kéo dài thời thời gian thẩm định, nhưng đảm bảo không quá 10 ngày làm 

việc so với thời gian được quy định trên. 

3. Đối với dự án có tổng mức, quy mô đầu tư lớn; dự án cải tạo, nâng cấp 

Cơ quan chủ trì thẩm định sẽ phối hợp với cơ quan chuyên môn về xây dựng, cơ 
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quan quản lý ngành, lĩnh vực, chủ đầu tư và các đơn vị có liên quan để tổ chức 

kiểm tra thực tế tại công trình trước khi tổ chức thẩm định dự án theo quy định. 

4. Hồ sơ trình người quyết định đầu tư phê duyệt dự án, quyết định đầu tư 

xây dựng. Ngoài việc quy định đóng dấu của cơ quan cơ quan chuyên môn về 

xây dựng; cơ quan quản lý ngành, lĩnh vực (nếu có) thì phải được đóng dấu xác 

nhận của cơ quan chủ trì thẩm định tại thuyết minh dự án (thuyết minh Báo cáo 

nghiên cứu khả thi, Báo cáo kinh tế - kỹ thuật) sau khi đã kiểm tra, rà soát đủ 

điều kiện để trình phê duyệt. 

Điều 11. Trách nhiệm của các cơ quan chuyên môn về xây dựng (cơ 

quan quản lý công trình xây dựng chuyên ngành), cơ quan thực hiện chức 

năng quản lý ngành, lĩnh vực trong việc tham gia ý kiến về dự án, thẩm 

định dự án 

1. Khi nhận được văn bản hoặc Thông báo kết quả thẩm định có nội dung 

đề nghị cơ quan phối hợp có ý kiến/tham gia ý kiến của cơ quan chủ trì trong 

quá trình thẩm định dự án, trong vòng 05 ngày làm việc kể từ ngày nhận được 

văn bản hoặc Thông báo, các đơn vị được đề nghị phải có ý kiến trả lời bằng văn 

bản cho cơ quan chủ trì. Trường hợp do nội dung đề nghị phức tạp hoặc ảnh 

hưởng bởi các nguyên nhân khách quan, cần có thêm thời gian để nghiên cứu, 

đơn vị được đề nghị phải thông báo bằng văn bản cho cơ quan chủ trì biết (trong 

đó nêu cụ thể thời hạn sẽ gửi ý kiến trả lời), quá thời hạn nêu trên trường hợp cơ 

quan phối hợp không có văn bản tham gia ý kiến được xem là đồng ý và chịu 

trách nhiệm trước Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh. 

2. Cơ quan quản lý công trình xây dựng chuyên ngành theo quy định tại 

khoản 6 Điều 3 của Quyết định số 36/2021/QĐ-UBND ngày 18  tháng 11 năm 

2021 của Ủy ban nhân dân tỉnh về ban hành Quy định một số nội dung về quản 

lý dự án đầu tư sử dụng vốn nhà nước của tỉnh Kon Tum gồm:  

a) Sở Xây dựng thẩm định đối với dự án, công trình thuộc dự án đầu tư 

xây dựng dân dụng; dự án đầu tư xây dựng khu đô thị, khu nhà ở; dự án đầu tư 

xây dựng hạ tầng kỹ thuật khu chức năng; dự án đầu tư xây dựng công nghiệp 

nhẹ, công nghiệp vật liệu xây dựng, hạ tầng kỹ thuật và đường bộ trong đô thị 

(trừ đường Quốc lộ qua đô thị). 

b) Sở Giao thông vận tải thẩm định đối với dự án, công trình thuộc dự án 

đầu tư xây dựng công trình giao thông (trừ dự án, công trình do Sở Xây dựng 

quản lý theo quy định). 

c) Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn thẩm định đối với dự án, công 
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trình thuộc dự án đầu tư xây dựng công trình phục vụ nông nghiệp và phát triển 

nông thôn. 

d) Sở Công Thương đối với dự án, công trình thuộc dự án đầu tư xây 

dựng công trình công nghiệp (trừ dự án, công trình do Sở Xây dựng quản lý theo 

quy định). 

đ) Ban Quản lý Khu kinh tế đối với dự án, công trình được đầu tư xây 

dựng tại khu công nghiệp, khu chế xuất, khu công nghệ cao, khu kinh tế được 

giao quản lý. 

3. Cơ quan quản lý công trình xây dựng chuyên ngành tại khoản 2, Điều 

này theo chức năng, nhiệm vụ quản lý đối với dự án, công trình thuộc lĩnh vực 

được giao khi thông báo kết quả thẩm định phải có đánh giá, kết luận đạt hay 

không đạt về mức đáp ứng yêu cầu đối với từng nội dung thẩm định quy định; 

đồng thời kết luận đạt hay không đạt để làm cơ sở triển khai các bước tiếp theo 

và chịu trách nhiệm chính về kết quả thẩm định của mình trước Chủ tịch Ủy ban 

nhân dân tỉnh và cơ quan chủ trì thẩm định dự án. Kết quả thẩm định được gửi 

đồng thời chủ đầu tư và cơ quan chủ trì thẩm định dự án; cụ thể các nội dung 

chính thẩm định của cơ quan quản lý công trình xây dựng chuyên ngành tại 

khoản 2, Điều này như sau: 

a) Sự tuân thủ quy định của pháp luật về lập dự án đầu tư xây dựng, thiết kế 

cơ sở/thiết kế bản vẽ thi công; điều kiện năng lực hoạt động xây dựng của tổ 

chức, cá nhân hành nghề xây dựng. 

b) Sự phù hợp của thiết kế cơ sở/thiết kế bản vẽ thi công với quy hoạch xây 

dựng, quy hoạch có tính chất kỹ thuật, chuyên ngành khác theo quy định của pháp 

luật về quy hoạch hoặc phương án tuyến công trình, vị trí công trình được cơ quan 

nhà nước có thẩm quyền chấp thuận. Trường hợp dự án đầu tư xây dựng không 

hoặc chưa phù hợp với quy hoạch xây dựng, quy hoạch ngành do mình quản lý 

thì đơn vị cần tham mưu, đề xuất giải pháp. 

c) Khả năng kết nối hạ tầng kỹ thuật khu vực; khả năng đáp ứng hạ tầng kỹ 

thuật và việc phân giao trách nhiệm quản lý các công trình theo quy định của 

pháp luật có liên quan đối với dự án đầu tư xây dựng khu đô thị. 

d) Sự phù hợp của giải pháp thiết kế cơ sở/thiết kế bản vẽ thi công về bảo 

đảm an toàn xây dựng; việc thực hiện các yêu cầu về phòng, chống cháy, nổ và 

bảo vệ môi trường. 

đ) Sự tuân thủ quy chuẩn kỹ thuật và áp dụng tiêu chuẩn theo quy định của 

pháp luật về tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật. 
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e) Sự tuân thủ quy định của pháp luật về xác định tổng mức đầu tư/dự toán 

xây dựng công trình. Kiểm tra, rà soát việc áp dụng, sử dụng định mức, đơn giá, 

giá thiết bị gắn với phương án thiết kế (nếu có); kiểm tra, rà soát các hệ số tính 

toán liên quan đến chi phí quản lý dự án, chi phí tư vấn đầu tư xây dựng, chi phí 

khác và chi phí dự phòng trong việc xác định tổng mức đầu tư/dự toán xây dựng 

công trình. 

f) Theo quy mô, tính chất, công việc của từng dự án (trừ các dự án có tổng 

mức đầu tư dưới 15 tỷ đồng), phối hợp với Sở Tài chính để đề xuất việc thuê tư 

vấn kiểm toán độc lập hay không thuê tư vấn kiểm toán độc lập; đồng thời xác 

định, cập nhật chi phí kiểm toán độc lập vào tổng mức đầu tư thẩm định. 

3. Các cơ quan quản lý ngành, lĩnh vực 

a) Sở Tài chính: Theo chức năng, nhiệm vụ được giao tham gia ý kiến về 

kiểm toán độc lập; định mức sử dụng trang thiết bị, trụ sở làm việc; tính huy 

động, khả năng nguồn vốn của dự án; cơ quan tiếp nhận tài sản sau khi dự án 

hoàn thành. Đồng thời, tham gia ý kiến về xác định tổng mức đầu tư/dự toán đối 

với dự án không có cấu phần xây dựng. 

b) Sở Tài nguyên và Môi trường: Tham gia ý kiến về đất đai; đất trồng 

lúa; tài nguyên nước; tài nguyên khoáng sản, địa chất; môi trường; đánh giá tác 

động môi trường; thẩm định hoặc có ý kiến đối với dự án đầu tư có nguy cơ tác 

động xấu đến môi trường theo quy định của pháp luật về bảo vệ môi trường có 

sử dụng công nghệ và các vấn đề khác có liên quan đến dự án. 

c) Sở Khoa học và Công nghệ: Thẩm định hoặc có ý kiến về công nghệ 

đối với dự án đầu tư có nguy cơ tác động xấu đến môi trường, dự án có sử dụng 

công nghệ hạn chế chuyển giao.  

d) Sở Y tế: Tham gia ý kiến về danh mục thiết bị y tế; đơn giá, định mức 

sử dụng thiết bị y tế; sự cần thiết đầu tư các thiết bị và các nội dụng khác của dự 

án liên quan đến lĩnh vực y tế. Đồng thời tham gia ý kiến về xác định tổng mức 

đầu tư/dự toán đối với dự án không có cấu phần xây dựng thuộc lĩnh vực y tế. 

đ) Sở Giáo dục và Đào tạo: Tham gia ý kiến về danh mục thiết bị giáo dục 

và đào tạo; đơn giá, định mức sử dụng thiết bị; sự cần thiết đầu tư các thiết bị và 

các nội dụng khác của dự án liên quan đến lĩnh vực giáo dục và đào tạo. Đồng 

thời tham gia ý kiến về xác định tổng mức đầu tư/dự toán đối với dự án không 

có cấu phần xây dựng thuộc lĩnh vực giáo dục và đào tạo. 

e) Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn: Ngoài chức năng của cơ quan 

quản lý công trình xây dựng chuyên ngành, Sở Nông nghiệp và Phát triển nông 
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thôn tham gia ý kiến về các dự án có liên quan đến sử dụng rừng, lúa nước; 

chuyển mục đích sử dụng rừng và các nội dung khác liên quan đến lâm nghiệp. 

g) Sở Thông tin và Truyền thông: Ngoài chức năng thẩm định thiết kế các 

dự án theo quy định tại Nghị định số 73/2019/NĐ-CP ngày 05 tháng 9 năm 2019 

của Chính phủ quy định quản lý đầu tư ứng dụng công nghệ thông tin sử dụng 

nguồn vốn ngân sách nhà nước, Sở Thông tin và Truyền thông tham gia về xác 

định tổng mức đầu tư của dự án, định mức, đơn giá các thiết bị các dự án thuộc 

lĩnh vực viễn thông, tần số vô tuyến điện, công nghệ thông tin, phát thanh và 

truyền hình, hạ tầng thông tin truyền thông.  

h) Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố nơi có dự án: Tham gia thẩm 

định cùng với cơ quan chủ trì thẩm định dự án hoặc có ý kiến góp ý dự án bằng 

văn bản về sự phù hợp với định hướng phát triển kinh tế - xã hội của địa 

phương; sự cần thiết đầu tư; công tác bồi thường, giải phóng mặt bằng và hỗ trợ 

tái định cư; đồng thời phối hợp với chủ đầu tư trong công tác lấy ý kiến phản 

biện xã hội theo quy định tại Quyết định số 32/2021/QĐ-UBND ngày 19 tháng 

10 năm 2021 của Ủy ban nhân dân tỉnh Kon Tum. 

4. Hồ sơ dự án sau khi chỉnh sửa, hoàn thiện theo thông báo kết quả thẩm 

định phải được cơ quan quản lý công trình xây dựng chuyên ngành kiểm tra, 

đóng dấu xác nhận các nội dung đã được thẩm định, các bản vẽ có liên quan. 

5. Trong quá trình thẩm định dự án, cơ quan chủ trì thẩm định dự án kiểm 

tra, rà soát lại kết quả thẩm định của cơ quan quản lý công trình xây dựng 

chuyên ngành (đối với dự án có cấu phần xây dựng), nội dung thẩm đinh/ý kiến 

của cơ quan cơ quan quản lý ngành, lĩnh vực (đối với dự án không có cấu phần 

xây dựng). Trường hợp cơ quan chủ trì thẩm định dự án phát hiện còn thiếu sót, 

chưa đảm bảo, chưa phù hợp, thì cơ quan chủ trì phải thể hiện nội dung này tại 

Thông báo kết quả thẩm định của mình; đồng thời đề nghị chủ đầu tư, phối hợp 

cơ quan quản lý công trình xây dựng chuyên kiểm tra, cập nhật lại kết quả thẩm 

định và đóng dấu xác nhận vào hồ sơ dự án đối với các nội dung sau khi đã được 

kiểm tra, cập nhật theo quy định để làm cơ sở cơ quan chủ trì thẩm định dự án 

tổng hợp, trình Ủy ban nhân dân tỉnh xem xét, phê duyệt dự án. 

Điều 12. Trách nhiệm của chủ đầu tư và tổ chức, cá nhân có liên quan 

trong quá trình thẩm định dự án 

1. Phối hợp chặt chẽ với cơ quan chủ trì thẩm định dự án, cơ quan quản lý 

công trình xây dựng chuyên ngành, cơ quan cơ quan quản lý ngành, lĩnh vực 

trong quá trình thẩm định/lấy ý kiến kể từ khi nộp hồ sơ dự án. 
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2. Căn cứ văn bản tham gia ý kiến của các cơ quan quản lý ngành, lĩnh 

vực; kết quả thẩm định của cơ quan quản lý công trình xây dựng chuyên ngành 

và cơ quan chủ trì thẩm định dự án; để hiệu chỉnh, hoàn thiện hồ sơ dự án theo 

quy định. 

3. Phối hợp chặt chẽ với cơ quan chủ trì thẩm định dự án trong quá trình 

nộp hồ sơ dự án, trình người quyết định đầu tư phê duyệt (sau khi đã hoàn chỉnh 

theo Thông báo kết quả thẩm định của cơ quan chủ trì thẩm định dự án). 

4. Phối hợp với Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, các tổ chức chính trị 

- xã hội và Nhân dân nơi thực hiện dự án để lấy ý kiến phản biện theo quy định 

tại Quyết định số 32/2021/QĐ-UBND ngày 19 tháng 10 năm 2021 của Ủy ban 

nhân dân tỉnh. 

5. Phối hợp với Sở Tài chỉnh để đề xuất phương án cơ quan tiếp nhận, 

quản lý tài sản vào hồ sơ dự án đầu tư sau khi dự án hoàn thành, bàn giao. 

Chương III 

TỔ CHỨC THỰC HIỆN 

Điều 13. Phân công nhiệm vụ tổ chức thực hiện 

1. Thủ trưởng các cơ quan chuyên môn thuộc Ủy ban nhân dân tỉnh; Chủ 

tịch Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố và thủ trưởng các đơn vị có liên 

quan theo chức năng, nhiệm vụ tổ chức thực hiện nghiêm túc các nội dung tại 

Quy định này; đồng thời chịu trách nhiệm trước Ủy ban nhân dân tỉnh, Chủ tịch 

Ủy ban nhân dân tỉnh về nội dung thực hiện của mình. 

2. Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố tổ chức xây dựng quy chế phối 

hợp trong công tác thẩm định báo cáo đề xuất chủ trương đầu tư và thẩm định 

dự án đầu tư do cấp mình quản lý. 

Điều 14.  Xử lý trách nhiệm 

1. Sở Kế hoạch và Đầu tư chủ trì, phối hợp với Sở Nội vụ tham mưu Ủy 

ban nhân dân tỉnh xử lý đối với các trường hợp đơn vị, địa phương không tuân 

thủ theo các nội dung tại Quy định này. 

2. Các cơ quan chuyên môn thuộc tỉnh trong quá trình thực hiện nhiệm vụ 

theo Quy định này, trường hợp phát hiện hành vi vi phạm hành chính thuộc lĩnh 

vực mình theo dõi, quản lý, các đơn vị căn cứ các quy định của pháp luật tổ 

chức xử phạt theo quy định. 

Trong quá trình triển khai thực hiện các nội dung của Quy chế này, nếu 

phát sinh khó khăn, vướng mắc, các cơ quan, đơn vị, tổ chức và cá nhân có liên 
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quan phản ánh kịp thời về Sở Kế hoạch và Đầu tư để tổng hợp, tham ưu Ủy ban 

nhân dân tỉnh xem xét, giải quyết điều chỉnh cho phù hợp./. 
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