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Thanh Hoá, ngày 28 tháng 10 năm 2020

V/v tham gia ý kiến vào dự thảo báo cáo
đề xuất ủy quyền một số thủ tục trong
hoạt động quản lý đầu tư các dự án sử
dụng vốn đầu tư công trên địa bàn tỉnh.

Kính gửi: Sở Kế hoạch và Đầu tư.
Sở Nông nghiệp và PTNT nhận được Công văn số 6349/SKHĐT-TĐ
ngày 23/10/2020 của Sở Kế hoạch và Đầu tư về việc đề nghị tham gia ý kiến
vào dự thảo báo cáo đề xuất ủy quyền một số thủ tục trong hoạt động quản lý
đầu tư các dự án sử dụng vốn đầu tư công trên địa bàn tỉnh (kèm theo dự thảo
văn bản báo cáo Chủ tịch UBND tỉnh).
Sau khi nghiên cứu, căn cứ các quy định hiện hành về đầu tư xây dựng và
tình hình thực tế, Sở Nông nghiệp và PTNT tham gia ý kiến như sau:
1. Thống nhất với đề xuất của Sở Kế hoạch và Đầu tư về: Nội dung đề
nghị ủy quyền; phạm vi ủy quyền; khoảng thời gian, điều kiện việc ủy quyền;
2. Về đối tượng được ủy quyền, đề nghị điều chỉnh, bổ sung như sau: Giám
đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư; Giám đốc các Sở quản lý công trình xây dựng chuyên
ngành (Sở Xây dựng, Sở Giao thông Vận tải, Sở Nông nghiệp và PTNT, Sở Công
Thương); Trưởng Ban Quản lý Khu kinh tế Nghi Sơn và các khu công nghiệp tỉnh;
3. Về đề xuất ủy quyền:
- Thống nhất ủy quyền cho Trưởng Ban Quản lý Khu kinh tế Nghi Sơn và
các khu công nghiệp tỉnh phê duyệt dự án, KHLCNT, quyết toán vốn đầu tư xây
dựng các dự án nhóm B, C sử dụng vốn đầu tư công thuộc cấp tỉnh quản lý đầu
tư tại Khu Kinh tế Nghi Sơn, các khu công nghiệp tỉnh; đồng thời, chịu trách
nhiệm phê duyệt điều chỉnh dự án do mình quyết định đầu tư theo quy định hiện
hành của pháp luật;
- Theo quy định tại Quyết định số 24/2018/QĐ-UBND ngày 27/7/2018
của UBND tỉnh Thanh Hóa “Quy định phân công, phân cấp thẩm định dự án,
thiết kế cơ sở và thiết kế, dự toán xây dựng công trình trên địa bàn tỉnh Thanh
Hóa”, các Sở quản lý công trình xây dựng chuyên ngành được giao thẩm định
dự án đối với các dự án do Chủ tịch UBND tỉnh quyết định đầu tư. Vì vậy, để
rút ngắn thời gian thẩm định, phê duyệt dự án, đề nghị như sau: Ủy quyền cho

Giám đốc các Sở quản lý công trình xây dựng chuyên ngành phê duyệt và phê
duyệt điều chỉnh các dự án chỉ yêu cầu lập BCKTKT sử dụng vốn đầu tư công
do tỉnh quản lý, trừ các dự án được Chủ tịch UBND tỉnh ủy quyền cho Trưởng
Ban Quản lý Khu kinh tế Nghi Sơn và các khu công nghiệp.
- Ủy quyền cho Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư phê duyệt và phê duyệt
điều chỉnh KHLCNT các dự án chỉ yêu cầu lập BCKTKT sử dụng vốn đầu tư
công do tỉnh quản lý, trừ các dự án được Chủ tịch UBND tỉnh ủy quyền cho
Trưởng Ban Quản lý Khu kinh tế Nghi Sơn và các khu công nghiệp.
Trên đây là ý kiến của Sở Nông nghiệp và PTNT, đề nghị Sở Kế hoạch và
Đầu tư tổng hợp báo cáo./.
Nơi nhận:
- Như trên;
- Giám đốc Sở (báo cáo);
- Lưu: VT, QLXDCT.
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