
U BAN NHAN DAN CONG HOA xA 1101  CIIU NGHIA VIT NAM 
THANH PHO DA NANG Dc Ip  - Tir do - Hnh phüc  

S: /UBND-STC Dà Náng, ngày.zc tháng 10 nám 2021 

V/v quy trmnh xây dimg 
Dê an, dir an, nhim vi 

Phát trin kinh th - xa hôi 
trên dja bàn thành phô Dà Näng 

Kfnhgài: 
- Các Si, ban, ngành; 
- UBND cac qun, huyn. 

Theo d nghj cüa S Tài chInh ti Cong vn s 3100/STC-HCSN ngày 
13/8/202 1 ye quy trInh xây dirng Dê an, dir an phát triên kinh tê - xä hi trên dja 
bàn thành phô Ba Nãng, UBND thành phô yéu câu các ca quan, dcm vj và dja 
phirang (g9i tat là dcin vj) khi xây drng Be an, dii an, nhim vii phát triên kinh tê 
xà hi trên dja bàn thành phô Ba Nàng (Be an) thçrc hin nhu sau: 

1. Nguyen tc chung xây dirng Be an 

a) Các D an mang tInh dc thu nhm thirc hin các nhim vy. chuyên mon 
theo linh virc, ngânh, phiic vi cong tác quãn 1 nhà nTthc cüa các d:cin vj phü hcip vi 
djnh htr&ng quy hoch thành phO Ba Nang thôi kr 2021-2030, tam nhIn den näm 
2050; Chuang trinh, kê hoach theo linh vçrc, ngành tüng näm hoc theo giai don cüa 
UBND thành phô... nhäm miic tiêu phát triên kinh tê xã hi cña thành phô. 

b) KhOng áp dung quy djnh nay déd vó'i: Vic 1p cac dir an ca hQi vn dng 
viên tn phi chinh phü nithc ngoài; Các Chuo'ng trInh, kê hoch, de an... theo lTnh 
vtrc, ngành ti'xng giai dotn ma các dcm vj tir dê xuãt mang tInh chat triên khai các 
chü trumig, Nghj quyêt, Chi thj, Ké hotch. . . cüa ChInh phü, các B, ngành Trung 
wing hoc cüa Thành iiy, UBND thành phô giao cho các dcm vj dê triên khai thirc 
hin; Các ni dung thuOc  chirc näng, nhim vii thithng xuyên cüa dan vi d dLrc 
UBND thành phô giao hoc quy djnh ti các van bàn quy phm pháp lut; các 
nhim vii khoa h9c và cong ngh thành phô Ba Nng. 

c) Don vj duçic giao nhim v1i xay dçrng D an phâi t chirc thirc hin dam 
bào theo quy djnh cüa pháp 1ut; có trách nhim quân 1, str ding, quyêt toán kinh 
phI dung m11c dIch, dung chê d, chju sir kiêm tra, kiêm soát cüa co quan chirc nng 
có thâm quyên và chap hành ché d Cong khai ngân sách theo quy djnh hin hành. 

2. V quy trinh lap, thm djnh, phê duyt d cwo'ng, dr toán kinh phi, 
nghiçm thu xay djng va phe duyçt Be an 

a) Buâc 1 

- Can Cu quy hoach thành ph Ba Nng thii k' 202 1-2030, tam nhIn dn 
näm 2050; Chuang trInh, k hotch theo lTnh virc, ngành thng nam hoc theo giai don 
cüa UBND thành ph& các don vj d xuât danh mic các Be an lien quan den linhvirc, 
ngành don vj mInh quãn 1 (trong do luu sr can thiêt phài th'çrc hin xây dirng Be an) 
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va khái toán kinh phI thc bin, gui Sâ K hooch và Dutx trixrc tháng 5 hoc tnróc 
tháng 10 hang näm dê S& Ké hoich và Dau tu chü tn, phôi hqp vài các dan vi có lien 
quan rà soát nhàrn tránh trCing 1p nhim vi cüa các dan vj. Sâ Kê hoch và Dâu tir có 
trách nhim tham muu trInh UBND thành phô phê duyt danh m1ic các Dê an trurâc 
tháng 6 hoc tháng 11 hang näm. 

- Di vâi các tru&ng hqp phát sinh dt xut cn thit phâi xây dung D an 
(ngoai 2 dçit nêu trén), các dan vj chü tn xây dmg lay kiên cüa S& Ké hoach và 
Dâu tu, các ngành lien quan và tr1rc tip trInh UBND thành phô xem xét phê duyt 
chü truanglàm ca s thirc hin. Trên ca s& chü trucrng thông nhât cüa UBND thành 
phô, Sä Ké hoich và Dâu tu có trách nhim tong hçip danh m11c Dê an phát sinh 
vào dçrt diêu chinh danh mt1c tiêp theo. 

b) Buftc 2: Trên ca s& danh miic các D an chrçic phé duyt hoc các D an 
ducic UBND thành phô thông nhât chü tnrang thrc hin, các dan vj thçrc hin xây 
dmg dé c1rang chi tiêt (Trong do km dé xuât cii the thii gian triên khai và hoàn 
thânh vic xay dmg Dê an) và dr toán kinh phi ip De an, lay kiên cüa các ngành 
cO lien quan (S& Khoa h9c và Cong ngh dôi vâi các ni dung lien quan den linh virc 
khi nghip dôi mói sang tao, hoat dng nghiên cim khoa h9c và phát triêncông 
ngh, hoat dng tiêu chuân do hrOng chat lirçing...; Sâ Kê hoach và Dâu tu dôi vói 
các ni dung lien quan den kê hoach phàt triên kinh tê - xã hi, ca chê, chmnh sách 
quail l kinh te; S& Thông tin và Truyên thông dôi vó'i các ni dung lien quan den 
cOng ngh thông tin, phát thanh va truyên hmnh, So Nông nghip và Phát triên nông 
thôn dôi vOi ni dung lien quan den linh virc nông lam ngu nghip, SO Tài nguyen và 
MOi tnrO'ng dôi vo'i ni dung lien quan den iinh virc dat dai, tài nguyen khoáng san, 
môi tnrng...) ye tInh phü hçip cüa d cuang, ni dung cOng vic, khôi hrçing cong 
vic, ni dung chi, dlnh  mrc chi. 

c) BuOc 3: Trên Ca sO kiên tharn gia cüa các ngành có lien quan, các dan vj 
hoàn chinh dr thào gui SO Tài chInh thâm dinh  dir toán và có 5' kien ye nguôn kinh 
phI thxc hin Be an tnrOc khi trInh Chü tjch UBND thành phô phê duyt. Trong do, 
ye dir toán kinh phi 1p e an can km 5': 

- Các dun vi xay dimg D an chju trách nhim v ni dung, s luçrng, khi 
luçmg cong vic can thirc hin. 

- Di vOi ni dung cong vic d cO djnh mOe chi: Thirc hin theo quy djnh 
hin hành (neu rO áp diing theo van bàn quy djnh nao). 

- Di vOi ni dung cong vic chua cO djnh mOe chi: 

+ Nhüiig ni dung cong vic cOa E) an thuc linh vrc ngãnh nào thi tham khào, 
áp ding dinh  mOe chi thue linh virc ngành ctó dam bão phü hcp và lay 5' kiên cUa ca 
quan chuyên ngânh có lien quan (dà quy djnh tai  BuOc 2) triiOe khi gui so Tài chInh. 

+ Di v&i n.i dung nhu chi phi thuê hi tnrOng, am thanh, ánh sang, may 
chiêu, chi phi in an giây mô'i, backdrop, bang ten...: Dir kien trên ca sO yêu câu can 
thiêt dê thtrc hin cong vic xây drng Be an và thanh quyêt toán theo thrc té phát 
sinh trên tinh thn tiêt kim, hiu qua và phài dam bào day dü hóa dun, chfrng tir 
hçip pháp, hçrp l the quy dnh cua pháp 1ut. 
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d) Bithc 4: Sau khi có kin tham gia cüa các ngành và Sâ Tài chInh v ni 
dung ctê cuang, d toán và nguôn kinh phi thc hin. Các dan vj di.rçic giao nhirn 
vi 1p Dê an có trách nhim tong hcp, hoàn chinh trInh Chü tjch UBND thành phO 
phê duyt dê c11ong, dir toán và nguôn kinh phi thrc hin xây dirng các Dé an theo 
quy djnh. 

d) Buàc 5: Trên ca s& quy& djnh phé duyt d clxmig, dir toán và ngun kinh 
phI xây dirng Dê an ci:ia Chü tjch UBND thành phô, các don vj to ch(rc triên khai 
thirc hin theo diing quy djnh. 

e) Bu6c 6: V thm quyn phé duyt D an 

Sau khi hoàn thành D an, các don vj (dxçc phân cong xây dimg  D an) th 
chtrc lay kiên tham gia cüa các ngành có lien quan hoc Hi dông chuyên mon 
(nêu có) và hoàn chinh Be an truóc khi trInh Chü tjch UBND thành phô phê duyt. 

3. Lp dir toán và thanh quyt toán kinh phi 

Hang 11am, vào thô'i dim 1p dir toán, can cr danh m1ic D an dã dugc UBND 
thành phô phê duyt, các don vj 1p dir toán kinh phi xây d1rng Be an, tong hçrp vào 
dir toán cüa ngành, don vj mInh, g1ri cci quan tài chinh cüng cap tong hçip cing vó'i 
dir toán ngân sách, báo cáo UBND cüng cap trinh HDND cüng cap xem xét, quyêt 
dinh. DOi vôi các Be an phát sinh do thirc hin nhim vii dt xuât cüa co quan có 
thâm quyên giao thi xem xét, trInh cap thâm quyên bô sung trong nám theo quy dnh 
cüa Lu.t Ngân sách nhà nu6c và các van bn hithng dan hin hành có liOn quan. 

Các dan vj ducic giao dir toán kinh phi thrc hin xây drng D an có trách 
nhim thrc hin thanh quyOt toán kinh phi dam báo theo dcing quy djnh hin hành. 

4. V trin khai frng diing các B an 

Các don vj duçic giao nhim vi thrc hin D an có phuang an th chüc trin 
khai nhân rng kOt qua nghiOn ciru ho.c thirc hin vic to chi.rc ü'ng dçtng các DO an 
vào thirc tin và báo cáo kOt qua img dçing vO Sä KO hoch và Dau tix dO tong hçip 
báo cáo UBND thành phô. 

(Cong van nay thay the Cong van so 5840/UBND-STC ngày 01/9/2020 cüa 
UBND thành phô ye quy trInh xây drng DO an, dir an, nhim vçi Phát triOn kinh tO-
xã hi trOn da bàn thành phô Ba Nàng Va Cong van so 645 5/IJBND-KTTC ngày 
29/9/2020 cüa UBND thành phô ye vic diOu chinh Cong van so 5840/UBND-STC 
ngày 01/9/2020 quy dnh xây dmg Be an, di,r an, nhim vi Phát triOn kinh tê-xä hOi 
trOn dja bàn thành phô Ba Nang). 

Nh.n di.rçc Cong van nay, d nghj Thu trn&ng các don vj trin khai thirc hini 

No'i nhân: 
- Nhu trén; 
- CT và các PCT UBND TP; 
-KBNNDN; 
- S& Tài chInh; 
- Lisu: VT, STC. 

TM. UY BAN NTIAN DAN 
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