
  

ỦY BAN NHÂN DÂN 

TỈNH TUYÊN QUANG 

 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

Số:  580 /QĐ-UBND           Tuyên Quang, ngày  07 tháng 10 năm 2022 

 
QUYẾT ĐỊNH 

Ban hành danh mục các dự án được áp dụng theo cơ chế đặc thù trong 

 tổ chức thực hiện dự án đầu tư xây dựng quy mô nhỏ, kỹ thuật không phức 
tạp thuộc các Chương trình mục tiêu quốc gia giai đoạn 2021-2025, 

trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang 

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH TUYÊN QUANG 

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015; 
Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Tổ chức Chính phủ và Luật Tổ chức 

chính quyền địa phương ngày 22 tháng 11 năm 2019; 

Căn cứ Luật Đấu thầu ngày 26 tháng 11 năm 2013; 

Căn cứ Luật Ngân sách nhà nước ngày 25 tháng 6 năm 2015; 

Căn cứ Luật Đầu tư công ngày 13 tháng 6 năm 2019; Điều 1 Luật sửa đổi, 

bổ sung một số điều của Luật Đầu tư công, Luật Đầu tư theo phương thức đối tác 
công tư, Luật Đầu tư, Luật Nhà ở, Luật Đấu thầu, Luật Điện lực, Luật Doanh 
nghiệp, Luật Thuế tiêu thụ đặc biệt và Luật Thi hành án dân sự ngày 11 tháng 01 

năm 2022;  

Căn cứ Luật Xây dựng ngày 18 tháng 6 năm 2014; Luật sửa đổi, bổ sung 

một số điều của Luật Xây dựng ngày 17 tháng 6 năm 2020; 

Căn cứ Nghị định số 27/2022/NĐ-CP ngày 19 tháng 4 năm 2022 của Chính 

phủ ban hành quy định cơ chế quản lý, tổ chức thực hiện các Chương trình mục 
tiêu quốc gia; 

Căn cứ các văn bản: số 8367/BGTVT-KHĐT ngày 15/8/2022 của Bộ Giao 
thông vận tải; số 5834/BKHĐT-TCTT ngày 19/8/2022 của Bộ  Kế hoạch và Đầu 

tư; số 3143/LĐTBXH-VPGNQG ngày 17/8/2022 của Bộ Lao động - Thương binh 
và Xã hội; số 5438/BNN-TCTL ngày 17/8/2022 của Bộ Nông nghiệp và Phát triển 

nông thôn; số 3964/BGDĐT-CSVC ngày 19/8/2022 của Bộ Giáo dục và Đào tạo; 
số 3724/BXD-HĐXD ngày 22/8/2022 của Bộ Xây dựng; 

Theo đề nghị của Sở Kế hoạch và Đầu tư tại Tờ trình số 87/TTr-SKH ngày 
30  tháng 9 năm 2022. 

QUYẾT ĐỊNH: 

Điều 1. Ban hành danh mục các dự án được áp dụng theo cơ chế đặc thù 
trong tổ chức thực hiện dự án đầu tư xây dựng quy mô nhỏ, kỹ thuật không phức 
tạp thuộc các Chương trình mục tiêu quốc gia giai đoạn 2021-2025, trên địa bàn 

tỉnh Tuyên Quang, cụ thể như sau: 

https://thukyluat.vn/vb/quyet-dinh-41-2016-qd-ttg-quy-che-quan-ly-dieu-hanh-thuc-hien-chuong-trinh-muc-tieu-quoc-gia-4f696.html
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1. Nhà văn hóa theo thiết kế mẫu. 

2. Đường giao thông nông thôn (cấp B trở xuống; có nền đường cũ  ổn định; 

chỉ nâng cấp mặt đường, hoàn thiện lề đường) theo thiết kế mẫu. 

3. Kiên cố kênh mương (áp dụng với các công trình nâng cấp; tuyến kênh 
đất có sẵn, kiên cố hóa) theo thiết kế mẫu. 

Điều 2. Tiêu chí lựa chọn dự án đầu tư xây dựng thực hiện theo cơ chế đặc 
thù thực hiện theo quy định tại Điều 14 Nghị định số 27/2022/NĐ-CP ngày 
19/4/2022 của Chính phủ. 

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký. 

Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh; Thủ trưởng các Sở, ban, ngành, 

đoàn thể của tỉnh; Giám đốc Kho bạc Nhà nước tỉnh; Chủ tịch Ủy ban nhân dân 
huyện, thành phố; các Thành viên Ban Chỉ đạo các Chương trình mục tiêu quốc 
gia tỉnh Tuyên Quang giai đoạn 2021-2025 và Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị sử 

dụng vốn ngân sách nhà nước thuộc Chương trình mục tiêu quốc gia giai đoạn 
2021-2025 chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./. 

 

 Nơi nhận: 

- Thường trực Tỉnh ủy; 
- Thường trực HĐND tỉnh; 
- Chủ tịch, các PCT UBND tỉnh; 
- Như Điều 3; 
- Cổng thông tin điện tử tỉnh; 
- Lưu: VT, KT (Toản). 
 

 

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN 

KT. CHỦ TỊCH 
PHÓ CHỦ TỊCH 

 
 

 
 
 

 
Nguyễn Thế Giang 
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VĂN PHÒNG UBND TỈNH  

PHIẾU TRÌNH GIẢI QUYẾT CÔNG VIỆC 

Ngày 04/10/2022 

 

Trình xin ý kiến đồng chí:  Nguyễn Văn Sơn - Chủ tịch UBND tỉnh    

Người trình:  Phan Quốc Toản - Chuyên viên Phòng Kinh tế. 

Tóm tắt nội dung trình: V/v Ban hành danh mục các dự án được áp dụng theo cơ 

chế đặc thù Văn bản của cơ quan đề nghị: Sở Kế hoạch và Đầu tư. 

Căn cứ để trình và các văn bản liên quan kèm theo:  

Giải trình và ý kiến đề xuất của người trình: Căn cứ Theo quy định tại 
khoản 4, Điều 40 Nghị định số 27/2022/NĐ-CP ngày19/4/2022 của Chính 

phủ quy định cơ chế quản lý, tổ chức thực hiện các chương trình mục tiêu 
quốc gia; Căn cứ kết luận cuộc họp Ủy ban nhân dân tỉnh tháng 9/2022; để 
kịp thời triển khai thực hiện các Chương trình mục tiêu quốc gia trên địa 

bàn tỉnh. 

CV Đề xuất:  

Ủy ban nhân dân tỉnh Quyết định ban hành danh mục các dự án được 
áp dụng theo cơ chế đặc thù trong tổ chức thực hiện dự án đầu tư xây dựng 

quy mô nhỏ, kỹ thuật không phức tạp thuộc các Chương trình mục tiêu quốc 
gia giai giai đoạn 2021-2025, trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang theo đề xuất 

của Sở Kế hoạch và Đầu tư tại Tờ trình số 87/TTr-SKH ngày 30/9/2022./. 

(có dự thảo văn bản kèm theo) 

Trân trọng báo cáo, xin ý kiến chỉ đạo của Đồng chí./.  

Người 

trình ký 

Ý kiến của lãnh đạo Văn phòng     (Ngày          /         /2022) 

…………………………………………………………………………………………………………….…………………...…..  

………………………………………………………………………………………………………………….…………….…...  

………………………………………………………………………………………………………………………….……….… 

……………………………………………………………………………………………………………..……………….……. 

………………………………………………………………………………………………………………………….……….… 

Lãnh đạo  

Văn phòng  

ký 

Ý kiến phê duyệt của Chủ tịch hoặc Phó CT UBND tỉnh: (Ngày       /      / 2022) 

………………………………………………………………………………………………………………….………….…… 

…………………………………………………………………………………………………………………………….……… 

……………………………………………………………………………………………………………….…………….……… 

………………………………………………………………………………………………………………..………….…….…..  
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Chủ tịch hoặc PCT UBND tỉnh ký duyệt: 
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