
U BAN NHAN DAN 
THANH PHO DA NANG 

CQNG HOA XA HOI CHU NGHIA VIT NAM 
Dc 1p - Tr do - Hnh phüc  

S: SJI0/LJBND-STC Dà Náng, ngày 0.1 tháng g näm 2020 
V/v quy trInh xây dirng 
De an, dçr an, nhim vii 

Phát trin kinh t - xâ hOi 
trên dja bàn thãnh phô Dà Nng 

KInh giri: 
- Các S&, ban, ngành, hi, doàn the; 
- UBND các qun, huyn. 

Theo d nghj cüa Sâ Tài chInh ti Cong van s 2507/STC-HCSN ngày 
24/7/2020 ye vic dê xuât quy trInh xây dirng và üng diing Dê an, dir an pháttriên 
kinh tê - xä hi trén dja bàn thành phô Dà Näng, Chütjch UBNID thành phô yêu 
câu các co quan, don vj, dja phiio'ng khi xây dirng Dé an, dir an, nhim viii phát 
triên kinh tê xä hi trên dja bàn thành phô Dà Näng (g9i tat là Dê an) can luu các 
van dê nhu sau: 

1. Nguyen tc chung xây thyng D an 

a) Các D an mang tInh dc thu nhm thrc hin các nhim v11 chuyên mon 
theo linh virc, ngành, phiic vi cong tác quàn l nhà nuâc cüa cac co quan, don v, 
dja phuoiig; phü hçTp vói djnh hir&ng quy hochthành phô Dà Nàng th?yi kS' 2021-
2030, tam nhIn den näm 2050; Chuong trInh, ice hoach theo lTnh vrc, ngành tmg 
näm hoac theo giai doan cüa UBND thành phô... nhärn miic tiêu phát triên kinh tê 
xã hi cüa thành phô (Khong áp diing quy djnh nay dOi vâi vic 1p các dir an co 
hi 4n dng vin trçi phi chInh phü nuâc ngoai). 

b) Co quan, don vj, dja phiiong t chirc thrcic giao xây dirng D an khi trin 
khai thim vii phài thrc hin theo quy djnh cüa pháp lut, có trách nhim quân l, 
s1r diing, quyêt toán kinh phi dung miic dIch, dung chê d, chju sir kiêm tra kiêm 
soát cüa Co quan chrc näng có thâm quyên và chap hành chê d Cong khai ngân sách 
theo quy djnh hin hành. 

2. V quy trInh 1p, thm djnh, phê duyt d ctro'ng, dir toán kinh phi, 
nghim thu xây diyng và phê duyt Be an 

a) Buâc 1: Can cü quy hoach thành ph Dà Nng thai k' 202 1-2030, tm 
nhIn den näm 2050; Chuong trInh, ke hoach  theo linh VJrC, ngành tirng näm hoc 
theo giai do.n cüa LTBND thành hO, cac co quan, don vj, dja phuong dê xuât danh 
mic và khái toán kinh phI, các De an lien quan den linh v1rc, ngành thuc co quan, 
don vj, dla phuong mInh quân l (trong do luii sr can thiét phãi thc hin xay 
dimg Dê an), glri S& K hoch yà Dâu tix trurâc thang 5 hoc tnrâc tháng 10 hang 
nam dé Sâ K hoach yà Dâu tij phôi hp vâi S Khoa h9c và Cong ngh, Vin 
nghién c1ru phat triên kinh tê xâ hi và CC 'Co quan, don vj Co lien quan rà soat 
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nhm tránh trCing 1p các nhiêm vi cüa các ca quan, dan vj, dja phiiang. S& K 
hoach và Dâu tu có trách nhim tharn mu'u UBND thành phô phê duyt danh m1ic 
và khái toán kinh phi thirc hin các Dê an tnrâc tháng 6 ho.c tháng ii hang nàm. 

b) Bix&c 2: Trén Ca s& danh mic các D an dircyc phê duyt, các ca quan, 
dan vj, dja phixang thirc hiên xây dirng dê cixang chi tiêt và dir toán kinh phi 1p 
Dé an, lay kiên cüa các ngành có lien quan (Sâ Khoa h9c và Cong ngh dôi vai 
các ni dung lien quan den linh vrc dôi mói, sang tao, hoat dng khoahçc và cong 
ngh; Si Ké hoach và Dâu tir dOi vâi các ni dung lien quan den kê hoach phát 
triên kinh tê - xâ hi, ca ché, chInh sách quàn 19 kinh te; S& Thông tin và Truyên 
thông dôi vói các ni dung lien quan den cong ngh thông tin, phát thanh và truyên 
hInh, Sâ Nông nghip và Phát triên Nông thôn dôi vth ni dung lien quan den linh 
virc nông lam ngix nghip...) ye tInh phà hqp cüa dê cuang, ni dung cong vic, 
khôi krçxng cong vic, ni dung chi, djnh m1rc chi. 

c) Buâc 3: Trên ca sâ 9 kin tham gia cüa các ngành có lien quan, các ca 
quan, dan vj, da phuong hoàn chinh dr thào gi:ri Sâ Tài chInh có 9 kiên tham gia 
ye dir toán và nguôn kinh phi trirtc khi trInh UBNI thành phô phê duyt. Trong 
d, ye dr toán kinh phi 1p Dé an can lixu 9: 

- D& vói ni dung Cong vic dã có djnh müc chi: Thirc hin theo quy dnh 
hin hành. 

- Di vâi ni dung cong vic chua có djnh mirc chi: 

+ Nhtrng ni dung cong vic cüa D an thuc tüng lTnh vçrc, ngành nào thi 
tham khão, áp diing djnh müc chi thuc lThh virc, ngành do cho phü hqp ià lay 9 
kiên cüa ca quan chuyên ngành (vi di lien quan den linh vrc dOi mâi, sang tao thI 
áp dng theo quy djnh hin hành cüa UBND thành phô ye djnh mirc xây dirng dir 
toán kinh phi dôi vói nhim v11 khoa hçc và cOng ngh trén dja bàn thành phô và 
lay 9 kien cüa Sâ Khoa h9c và Cong ngh) truâc khi gui S& Tài chinh. 

+ Déi vói nôi dung nhu chi phi thué hi trithng, am thanh, ánh sang, may 
chiêu, chi ehI  in an giây myi, backdrop, bang ten...: Dir kiên trên ca s& yêu câu 
can thiêt dê thirc hin cOng vic xay d'rng Dé an và thanh quyêt toán theo thirc té 
phát sinh trên tinh than tiêt kim, hiu qua và phãi dam bão day dü boa dan, chung 
tir hqp pháp, hçip l theo quy djnh cüa pháp lust. 

d) Buâc 4: Sau khi Co 9 kin tham gia cüa các ngành và S& Tài chinh v ni 
dung d cirong, dir toán và nguOn kinh phi thirc hin. Cac ca quan, dan vj, dja 
phuo'ng duqc giao nhim vii 1p Dé an có trách nhim tOng hçip, hoàn chinh và 
trInh UBND thãnh phô phê duyt de cuang, dir toán và nguôn kinh phi xay dirng 
cac an. 

d) Buâc 5: Trén co sâ d cuang, dir toán yà ngun kinh phi xay drng D an 
duc phe duyêt, cac ca quan, don vj, dja phuong to chuc trien khai thirc hin các 
cong vic xay drng hoàn chinh e an theo dung quy djnh. 

e) Buâc 6: V nghim thu vic xay dirng D an 
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- Thu trithng Ca quan, dan v, da phl.roTlg xây dmg D an chju trách nhim 
dánh giá kêt qua thrc hin vàbáo cáo kêt qua ye Sâ Kê hoach và Dâu tu dê thixc 
hin các thu tçtc nghim thu Dé an. 

- Sâ K hoach  va Du tu chü trI, phi hçp v&i cac Ca quan có lien quan báo 
cáo UBND thành phô thành 1p Hi dông nghim thu dê to chüc nghim thu vic 
xây dirng Dê an cüa các co quan, dan vj, dja phuang. 

g) Brn9c 7: Trén Ca sâ biên bàn cüa Hi dng nghim thu, các ca quan, dan 
v, dja phuang hoàn chinh trinh UBND thành phô phê duy Dê an và thirc hin 
thanh quyêt toán kinh phi xây dijng Dê an theo quy djnh cüa Lut Ngân sách nhà 
nuâc và các van bàn huàng dan hin hành có lien quan. 

3. Lp dir toán ngân sách 

Hang näm, vào thi dim l.p dir toán, can ci.Tr danh m1ic dir an dã duçc 
UBND thành phô phê duyt, các ca quan, dan vj và dja phuang xây drng d? toán 
kinh phi cüng vói thi gian xay dmg dr toán ngân sách nàm, glri ca quan tài chInh 
tong hqp cüng vd di,r toan ngân sách näm, báo cáo UBND cüng cap trInh HDND 
ci1ng cap xem xét, quyêt djnh. DOi vâi các Dê an phát sinh do thirc hin nhim vçi 
dot xuât cüa ca quan Co thâm quyên giao thI xem xét, trInh cap thâm quyên bô 
sung trong näm theo quy djnh cüa Lut Ngân sách nhà nuâc. 

.X ., 4. Ye trien khai trng diing cac Be an 

Các ca quan, dan vj, dja phuong ducic giao nhim vi thrc hin các D an co 
phtrang an to chüc triên khai nhân rng ket qua nghiên cu hoc thirc hin vic tO 
chüc üng diing các e an vào thi,rc tiên và báo cáo kêt qua img dicing ye S Ke 
hoach và Dâu tix dé tOng hçip báo cáo UBND thành phô. 

NIh.n duçic Cong van nay, d nghj Thu truàng các ca quan, dan vj, dja 
phtrcing triên khai thirc hin./.yJe 

No'i nhn: /f4'- 
- Nhix trên; 
- CT và các PCT UBND TP; 
- KBNN DN; 
- Ltru: VT, STC. 

Trn Van Mien 

cT CHU :FICH 
/ç . CHUflci 
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