
 

 

ỦY BAN NHÂN DÂN 

TỈNH TUYÊN QUANG 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc  

Số: 258 /QĐ-UBND 

 

Tuyên Quang, ngày 23 tháng 3 năm 2020 

QUYẾT ĐỊNH 

Về việc công bố Danh mục thủ tục hành chính lĩnh vực đấu thầu thuộc 

phạm vi chức năng quản lý của Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Tuyên Quang 

 

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH  

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19/06/2015; 

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 sửa đổi, bổ sung một số điều của các nghị định liên quan đến kiểm 

soát thủ tục hành chính; Nghị định số 92/2017/NĐ-CP ngày 07/8/2017 của 

Chính phủ quy định về sửa đổi, bổ sung một số điều của các nghị định liên 

quan đến kiểm soát thủ tục hành chính; 

Căn cứ Nghị định số 61/2018/NĐ-CP ngày 23/4/2018 của Chính phủ về thực 

hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết thủ tục hành chính; Thông 

tư số 01/2018/TT-VPCP ngày 23/11/2018 của Văn phòng Chính phủ hướng dẫn 

thi hành một số quy định của Nghị định số 61/2018/NĐ-CP ngày 23/4/2018 của 

Chính phủ về thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết 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 45/2016/QĐ-TTg ngày 19/10/2016 của Thủ tướng 

Chính phủ về việc tiếp nhận hồ sơ, trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính qua 

dịch vụ bưu chính công ích; 

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

Kế hoạch và Đầu tư công bố danh mục thủ tục hành chính sửa đổi, bổ sung lĩnh 

vực đấu thầu thuộc phạm vi chức năng quản lý của Bộ Kế hoạch và Đầu tư, 

Xét đề nghị của Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư, 

QUYẾT ĐỊNH:  

Điều 1. Công bố Danh mục 01 thủ tục hành chính lĩnh vực đấu thầu thuộc 

thẩm quyền giải quyết của Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Tuyên Quang. 

(có Danh mục 01 thủ tục hành chính kèm theo). 



 

 

Điều 2. Giao Sở Kế hoạch và Đầu tư sau khi nhận được Quyết định công 

bố của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh, triển khai thực hiện các nội dung sau: 

1. Công khai trên Trang thông tin điện tử, trụ sở làm việc và nơi giải quyết 

thủ tục hành chính của Sở theo quy định tại Điều 15 Thông tư số 02/2017/TT-

VPCP ngày 31/10/2017 của Bộ trưởng, Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ.  

2. Phối hợp với Sở Thông tin và Truyền thông thực hiện đăng tải đầy đủ 

Quyết định của Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư và Danh mục, nội dung cụ thể 

của 01 thủ tục hành chính nêu tại khoản 1, Điều 1 Quyết định này trên Cổng 

thông tin điện tử của tỉnh, địa chỉ www.tuyenquang.gov.vn.  

3. Chủ trì, phối hợp với các cơ quan, đơn vị có liên quan hoàn thiện hồ sơ, 

trình Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh công bố quy trình nội bộ và hoàn thiện quy 

trình điện tử đối với thủ tục hành chính nêu tại khoản 1, Điều 1 Quyết định này 

theo quy định; công khai đầy đủ nội dung của các thủ tục hành chính trên Cổng 

dịch vụ công Quốc gia, địa chỉ: dichvucong.gov.vn; Cổng Dịch vụ công của tỉnh, 

địa chỉ: dichvucong.tuyenquang.gov.vn. 

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

Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh; Giám đốc Sở, Thủ trưởng Ban, 

Ngành; Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện, thành phố và các cơ quan, tổ chức, cá 

nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./. 

 

Nơi nhận:                                                                                                                  

- Cục KSTTHC-VPCP; (báo cáo) 

- Chủ tịch UBND tỉnh; 

- Các PCT UBND tỉnh; 

- Sở Thông tin và truyền thông; 

- Như điều 4; (thực hiện) 

- CVP, các PCVP UBND tỉnh; 

- Bưu điện tỉnh; 

- Viễn thông Tuyên Quang; 

- Cổng thông tin điện tử tỉnh; (đăng tải) 

- Phòng Tin học - Công báo; 

- Lưu: VT, KSTTHC (B.Nh) 

 

KT. CHỦ TỊCH  

PHÓ CHỦ TỊCH 

 

 

                                                                                                                                                                                                                                                                                        

 

 

 

 

 

 

Nguyễn Thế Giang 
 

 



 

 

DANH MỤC THỦ TỤC HÀNH CHÍNH LĨNH VỰC ĐẤU THẦU 

THUỘC THẨM QUYỀN GIẢI QUYẾT CỦA SỞ KẾ HOẠCH VÀ ĐẦU TƯ 

TỈNH TUYÊN QUANG 
 (Ban hành kèm theo Quyết định số  258 /QĐ-UBND ngày  23 tháng 3 năm 2020 

của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Tuyên Quang) 
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 LĨNH VỰC ĐẤU THẦU (01 thủ tục) 

1 

Danh 

mục 

dự án 

đầu tư 

có sử 

dụng 

đất do 

nhà 

đầu tư 

đề 

xuất 

- Trong thời hạn 

30 ngày kể từ khi 

nhận được hồ sơ 

đề xuất. Sở Kế 

hoạch và Đầu tư 

phối hợp với các 

cơ quan 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 

UBND tỉnh; 

- Trong thời hạn 

10 kể từ ngày 

nhận được báo 

cáo của Sở Kế 

hoạch và Đầu tư, 

Chủ tịch UBND 

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 

Sở Kế 

hoạch 

và Đầu 

tư, số 

177, 

đường 

Trần 

Hưng 

Đạo, 

phường 

Minh 

Xuân, 

thành 

phố 

Tuyên 

Quang, 

tỉnh 

Tuyên 

Quang 

Không 

- Luật đấu thầu số 

43/2013/QH13 

ngày 26/11/2013; 

- Nghị định số 

25/2020/NĐ-CP 

ngày 28/02/2020 

của Chính phủ quy 

định chi tiết thi 

hành một số điều 

của Luật đấu thầu 

về lựa chọn nhà 

đầu tư 
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