
 

QUY TRÌNH LIÊN THÔNG TRONG GIẢI QUYẾT 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 665  /QĐ-UBND ngày  08  /6/2020  của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Tuyên Quang) 

 

1. LĨNH VỰC ĐẤU THẦU (01 thủ tục)          

  Quy trình liên thông số: 01 

Thủ tục thẩm định danh mục dự án đầu tư có sử dụng đất do nhà đầu tư đề xuất 

Thứ tự các 

bước thực hiện 

(Tổng bước) 
Nội dung các bước thực hiện Bộ phận giải quyết 

Thời gian 

thực hiện 

các bước 

Thời gian 

thực hiện 

từng cơ quan 

Cơ quan thực hiện 

Bước 1 

Tiếp nhận và kiểm tra tính hợp lệ của hồ sơ đề xuất 

dự án của nhà đầu tư, chuyển bộ phận chuyên môn xử 

lý hồ sơ 

Bộ phận Một cửa 

Sở Kế hoạch và Đầu tư  

0,5 ngày làm 

việc 

0,5 ngày làm 

việc 
Sở Kế hoạch và đầu tư 

Bước 2 

Thẩm định hồ sơ, xin ý kiến các Sở, ngành và các đơn 

vị liên quan về hồ sơ đề xuất dự án đầu tư có sử dụng 

đất do nhà đầu tư đề xuất 

Phòng Kinh tế ngành  

Sở Kế hoạch và Đầu tư 

20 ngày làm 

việc 

20 ngày làm 

việc 

Các Sở, ngành, UBND 

các huyện, thành phố và 

các đơn vị liên quan 

Bước 3 

Tổng hợp ý kiến các Sở, ngành, UBND các huyện, 

thành phố và các đơn vị liên quan, báo cáo Lãnh đạo 

Sở Kế hoạch và Đầu tư  

Phòng Kinh tế ngành 

Sở Kế hoạch và Đầu tư 

08 ngày làm 

việc 

08 ngày làm 

việc 
Sở Kế hoạch và đầu tư 

Bước 4 

Lãnh đạo Sở Kế hoạch và Đầu tư ký ban hành báo cáo 

thẩm định danh mục dự án đầu tư có sử dụng đất do 

nhà đầu tư đề xuất 

Lãnh đạo Sở Kế hoạch 

và Đầu tư 

01 ngày làm 

việc 

01 ngày làm 

việc 
Sở Kế hoạch và đầu tư 

Bước 5 
Vào số văn bản, lưu trữ hồ sơ, chuyển kết quả đến 

UBND tỉnh 

Văn thư  

Sở Kế hoạch và Đầu tư 

0,5ngày làm 

việc 

0,5 ngày làm 

việc 
Sở Kế hoạch và đầu tư 

Bước 6 

Chủ tịch UBND tỉnh xem xét, ban hành Quyết định 

phê duyệt danh mục dự án đầu tư có sử dụng đất do 

nhà đầu tư đề xuất 

Chủ tịch UBND tỉnh 
10 ngày làm 

việc 

10 ngày làm 

việc 
Văn phòng UBND tỉnh 

06 bước   
40 ngày 

làm việc 

40 ngày 

làm việc 
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