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  Quảng Nam, ngày 24  tháng 3  năm 2020 
V/v không quyết định chủ 

trương đầu tư, thẩm định nguồn 

vốn và khả năng cân đối vốn các 

dự án thuộc Chương trình mục 

tiêu quốc gia 

 

 

 

 

Kính gửi:   

- Các Sở, Ban, ngành; 

- UBND các huyện, thị xã, thành phố; 

- Văn phòng Điều phối Chương trình mục tiêu 

quốc gia xây dựng nông thôn mới tỉnh 

Theo Công văn số 659/BKHĐT-KTNN ngày 06/02/2020 của Bộ Kế 

hoạch và Đầu tư và sau khi xem xét đề nghị của Sở Kế hoạch và Đầu tư tại 

Công văn số 313/SKHĐT-KTN ngày 09/3/2020 về việc thẩm định nguồn vốn 

và phê duyệt chủ trương đầu tư các dự án thuộc Chương trình MTQG; UBND 

tỉnh có ý kiến như sau: 

1. Thực hiện khoản 6 Điều 18 Luật Đầu tư công ngày 13/6/2019 và 

hướng dẫn của Bộ Kế hoạch và Đầu tư tại Công văn số 659/BKHĐT-KTNN 

ngày 06/02/2020; thống nhất thực hiện thủ tục đầu tư đối với các dự án thuộc 

Chương trình mục tiêu quốc gia trong niên độ kế hoạch năm 2020 là không có 

các văn bản quyết định chủ trương đầu tư và thẩm định nguồn vốn, khả năng 

cân đối vốn. 

2. Giao Sở Kế hoạch và Đầu tư chủ trì cùng với Sở Tài chính, các Sở, 

ngành liên quan tham mưu UBND tỉnh xem xét quyết định điều chỉnh các quy 

định liên quan tại điểm a khoản 4 Điều 1 Quyết định số 1549/QĐ-UBND ngày 

03/5/2017 của UBND tỉnh (đã được sửa đổi tại khoản 3 Quyết định số 

1343/QĐ-UBND ngày 09/5/2019 của UBND tỉnh) ban hành Quy định danh 

mục loại dự án được áp dụng cơ chế đặc thù và hướng dẫn thực hiện cơ chế 

đặc thù trong quản lý đầu tư xây dựng thuộc Chương trình MTQG giai đoạn 

2016-2020 trên địa bàn tỉnh và tiết 3 điểm a khoản 2 Điều 4 Quy định ban 

hành kèm theo Quyết định số 4123/QĐ-UBND ngày 18/12/2019 của UBND 

tỉnh về ban hành một số giải pháp chủ yếu chỉ đạo, điều hành kế hoạch phát 

triển kinh tế - xã hội và dự toán ngân sách nhà nước năm 2020 và một số nội 

dung khác liên quan đến các quy định mới của các Bộ, ngành Trung ương có 

hiệu lực kể từ ngày 01/01/2020 (giải ngân vốn đầu tư công)./.  

Nơi nhận: 
- Như trên; 

- CT, các PCT UBND tỉnh; 

- CPVP; 

- Lưu: VT, KTTH, TH, KTN. 
D:\Ổ E cũ\Le Dang Quang KTTH\Dropbox\cong van di\Dropbox\2020\tháng 3\21-3-
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TM. ỦY BAN NHÂN DÂN 

CHỦ TỊCH 

 

 
 

Lê Trí Thanh 
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