
ỦY BAN NHÂN DÂN 

TỈNH HÒA BÌNH 

––––––––– 

Số:            /QĐ-UBND 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

–––––––––––––––––––––––– 

Hòa Bình, ngày        tháng  4  năm 2020 

 
 

QUYẾT ĐỊNH 

Về việc công bố Danh mục thủ tục hành chính mới ban hành  

trong lĩnh vực Đấu thầu thuộc thẩm quyền giải quyết của  

Sở Kế hoạch và Đầu tư  tỉnh Hòa Bình 

 
 

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH HOÀ BÌNH 

 

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015; 

Căn cứ Nghị định số 63/2010/NĐ-CP ngày 08/6/2010 của Chính phủ về 

kiểm soát thủ tục hành chính; Nghị định số 48/2013/NĐ-CP ngày 14/5/2013 của 

Chính phủ  và Nghị định số 92/2017/NĐ-CP ngày 07 tháng 8 năm 2017 của Chính 

phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của các Nghị định liên quan đến kiểm soát thủ 

tục hành chính; 

Căn cứ Thông tư số 02/2017/TT-VPCP ngày 31/10/2017 của Bộ trưởng, 

Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ hướng dẫn nghiệp vụ về kiểm soát thủ tục hành 

chính; 

Căn cứ Quyết định số 402/QĐ-BKHĐT ngày 13/3/2020 của Bộ trưởng Bộ Kế 

hoạch và Đầu tư công bố thủ tục hành chính sửa đổi, bổ sung trong lĩnh vực đấu thầu 

thuộc phạm vi chức năng quản lý của Bộ Kế hoạch và Đầu tư; 

Theo đề nghị của Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư tại Tờ trình số 52/TTr-

SKHĐT ngày 30/3/2020. 
 

QUYẾT ĐỊNH: 
 

Điều 1. Công bố kèm theo Quyết định này Danh mục thủ tục hành chính mới 

ban hành trong lĩnh vực Đấu thầu (01 thủ tục) thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở 

Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Hòa Bình. 

(Có phụ lục chi tiết kèm theo) 

Phụ lục Danh mục và nội dung cụ thể của thủ tục hành chính tại Quyết định này 

được công khai trên Cổng Dịch vụ công Quốc gia tại địa chỉ “csdl.dichvucong.gov.vn”;  

Trang Thông tin điện tử của Văn phòng UBND tỉnh, chuyên mục “Văn bản/Quyết 

định” tại địa chỉ:  http://vpubnd.hoabinh.gov.vn 

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký. 

 

 

http://vpubnd.hoabinh.gov.vn/


Điều 3. Các thủ tục hành chính công bố tại Quyết định này được thực hiện 

tiếp nhận, trả kết quả tại Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh kể từ ngày ký. 

- Giao Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Hòa Bình 

+ Chủ trì, phối hợp với Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh và cơ quan liên 

quan, căn cứ thủ tục hành chính tại Quyết định này rà soát, xây dựng quy trình nội 

bộ giải quyết TTHC thuộc thẩm quyền tiếp nhận, giải quyết trình Chủ tịch UBND 

tỉnh phê duyệt. Thời gian trước 15/4/2020. 

+ Chủ trì, phối hợp với Sở Thông tin và Truyền thông và cơ quan có liên 

quan đăng tải đầy đủ nội dung cụ thể của từng TTHC được công bố tại Quyết định 

này trên Cổng Dịch vụ công tỉnh, Trang Thông tin điện tử của Sở, Ngành liên quan 

và niêm yết, công khai TTHC tại Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh theo 

quy định. 

Điều 4. Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh, Giám đốc các Sở: Kế 

hoạch và Đầu tư; Thông tin và Truyền thông, Chủ tịch Ủy ban nhân dân các huyện, 

thành phố và các tổ chức, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết 

định này./. 

 
 

Nơi nhận: 
- Như Điều 4; 

- Cục Kiểm soát TTHC -VPCP; 

- Chủ tịch, các Phó Chủ tịch UBND tỉnh; 

- Chánh VP, các Phó CVP/UBND tỉnh; 

- Cổng Thông tin điện tử tỉnh; 

- Trung tâm TH&CB tỉnh; 

- Trung tâm PVHCC tỉnh; 

- Lưu: VT, KSTT (Ng.03b) 

CHỦ TỊCH 

 

 

 

 

 

 

    Bùi Văn Khánh 
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Phụ lục  

 DANH MỤC THỦ TỤC HÀNH CHÍNH BỔ SUNG TRONG LĨNH VỰC ĐẤU THẦU THUỘC THẨM QUYỀN GIẢI 

QUYẾT CỦA SỞ KẾ HOẠCH VÀ ĐẦU TƯ TỈNH HÒA BÌNH 

(Ban hành kèm theo Quyết định số:           /QĐ-UBND ngày         tháng 4 năm 2020 của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Hòa 

Bình) 

––––––––––– 

 

STT 
Mã hồ sơ 

TTHC 
Tên thủ tục hành chính 

Thời hạn 

giải quyết 

Địa điểm 

thực hiện 

Phí, lệ phí 

(nếu có) 
Căn cứ pháp lý 

1 2.002283 

Danh mục dự án đầu 

tư có sử dụng đất do 

nhà đầu tư đề xuất 

40 ngày 

Trung tâm 

Phục vụ 

HCC 

Không 

- Luật Đấu thầu số 43/2013/QH13 

ngày 26/11/2013; 

- Nghị định số 25/2020/NĐ-CP ngày 

28/02/2020 quy định chi tiết thi hành 

một số điều của Luật Đấu thầu về lựa 

chọn nhà đầu tư. 

 

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH HÒA BÌNH
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Phụ lục II 

NỘI DUNG CỤ THỂ CỦA THỦ TỤC HÀNH CHÍNH  

 (Ban hành kèm theo Quyết định số:          /QĐ-UBND ngày       tháng 4 năm 

2020 của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Hòa Bình) 

–––––––––––– 

1. Danh mục dự án đầu tư có sử dụng đất do nhà đầu tư đề xuất 

a) Trình tự thực hiện 

- Nhà đầu tư lập hồ sơ đề xuất dự án nộp tại Trung tâm Phục vụ hành 

chính công tỉnh Hòa Bình để chuyển Sở Kế hoạch và Đầu tư; 

- Sở Kế hoạch và Đầu tư phối hợp với các cơ quan có liên quan tổng hợp 

danh mục dự án đầu tư có sử dụng đất, xác định yêu cầu sơ bộ về năng lực, kinh 

nghiệm của nhà đầu tư, báo cáo Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh. 

- Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh xem xét, phê duyệt danh mục dự án đầu 

tư có sử dụng đất. 

b) Thành phần hồ sơ: 

Hồ sơ đề xuất dự án do nhà đầu tư chuẩn bị bao gồm các nội dung sau 

đây: 

- Văn bản đề nghị thực hiện dự án đầu tư có sử dụng đất, bao gồm cam 

kết chịu mọi chi phí, rủi ro nếu hồ sơ đề xuất dự án không được chấp thuận; 

- Nội dung đề xuất dự án đầu tư gồm: Tên dự án, mục tiêu đầu tư, quy mô 

đầu tư, sơ bộ tổng chi phí thực hiện dự án, vốn đầu tư, phương án huy động vốn, 

địa điểm, thời hạn, tiến độ đầu tư; phân tích hiệu quả kinh tế - xã hội của dự án; 

đề xuất nhu cầu sử dụng đất (Mẫu số I.2, Thông tư số 16/2015/TT-BKHĐT 

ngày 18/11/2015 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư). 

- Hồ sơ về tư cách pháp lý, năng lực, kinh nghiệm của nhà đầu tư (bản sao 

Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh, báo cáo tài chính 02 năm gần nhất của 

nhà đầu tư; cam kết hỗ trợ tài chính của tổ chức tài chính...)  

- Bản đồ vị trí dự án có Tọa độ VN-2000, kinh tuyến trục 106
0

, múi chiếu 

3
0
. 

c) Số bộ hồ sơ: 01 

d) Thời hạn giải quyết: 

- Trong thời hạn 30 ngày kể từ khi nhận được đề xuất, Sở Kế hoạch và 

Đầu tư phối hợp với các cơ quan có liên quan tổng hợp danh mục dự án đầu tư 

có sử dụng đất, xác định yêu cầu sơ bộ về năng lực, kinh nghiệm của nhà đầu tư, 

báo cáo Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp tỉnh. 

- Trong thời hạn 10 ngày kể từ ngày nhận được báo cáo của Sở Kế hoạch 

và Đầu tư, Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp tỉnh xem xét, phê duyệt danh mục dự 

án đầu tư có sử dụng đất, trong đó bao gồm yêu cầu sơ bộ về năng lực, kinh 

nghiệm của nhà đầu tư. 

đ) Cơ quan thực hiện: 
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- Sở Kế hoạch và Đầu tư phối hợp với các cơ quan có liên quan tổng hợp 

danh mục dự án đầu tư có sử dụng đất, xác định yêu cầu sơ bộ về năng lực, kinh 

nghiệm của nhà đầu tư, báo cáo Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp tỉnh. 

- Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp tỉnh xem xét, phê duyệt danh mục dự án 

đầu tư có sử dụng đất do nhà đầu tư đề xuất. 

e) Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính: Tổ chức, Cá nhân. 

g) Kết quả thực hiên thủ tục hành chính: Quyết định phê duyệt danh 

mục dự án do nhà đầu tư đề xuất. 

h) Lệ phí (nếu có và văn bản quy định về phí, lệ phí): không có. 

i) Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai (đính kèm): không có 

k) Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục (nếu có): không có 

l) Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính: 

- Luật Đấu thầu số 43/2013/QH13 ngày 26/11/2013; 

- Nghị định số 25/2020/NĐ-CP ngày 28/02/2020 quy định chi tiết thi 

hành một số điều của Luật Đấu thầu về lựa chọn nhà đầu tư; 

- Quyết định số 402/QĐ-BKHĐT ngày 13/3/2020 của Bộ trưởng Bộ Kế 

hoạch và Đầu tư công bố thủ tục hành chính sửa đổi, bổ sung trong lĩnh vực đấu 

thầu thuộc phạm vi chức năng quản lý của Bộ Kế hoạch và Đầu tư; 
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