
DANH MỤC 09 THỦ TỤC HÀNH CHÍNH BAN HÀNH MỚI, SỬA ĐỔI, BỔ SUNG                             

LĨNH VỰC ĐẦU TƯ, LĨNH VỰC VỐN HỖ TRỢ PHÁT TRIỂN CHÍNH THỨC (ODA) 

VÀ VỐN VAY ƯU ĐÃI CỦA CÁC NHÀ TÀI TRỢ NƯỚC NGOÀI THUỘC THẨM 

QUYỀN GIẢI QUYẾT CỦA SỞ KẾ HOẠCH VÀ ĐẦU TƯ TỈNH TUYÊN QUANG 

 (Ban hành kèm theo Quyết định số 677/QĐ-UBND ngày 11 tháng  6  năm 2020 

của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Tuyên Quang) 

 

TT 
Tên thủ tục 

hành chính 

Thời hạn 

giải quyết 
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A THỦ TỤC HÀNH CHÍNH MỚI BAN HÀNH (05 THỦ TỤC) 

I Lĩnh vực Đầu tư (02 thủ tục) 

1 

Thủ tục 

quyết định 

chủ trương 

đầu tư đối 

với dự án 

sân gôn 

thuộc thẩm 

quyền của 

Thủ tướng 

Chính phủ 

(đối với dự 

án không 

thuộc diện 

cấp Giấy 

chứng nhận 

đăng ký đầu 

tư) 

- Trong thời hạn 

03 ngày làm việc 

kể từ ngày nhận đủ 

Hồ sơ Dự án sân 

gôn theo quy định, 

Sở Kế hoạch và 

Đầu tư gửi hồ sơ 

lấy ý kiến của các 

bộ, cơ quan có liên 

quan về những nội 

dung của Dự án 

sân gôn; 

- Trong thời hạn 

15 ngày kể từ ngày 

nhận được hồ sơ 

lấy ý kiến, các bộ, 

cơ quan được lấy ý 

kiến có ý kiến 

bằng văn bản về 

những nội dung 

của Dự án sân gôn 

thuộc phạm vi 

chức năng, nhiệm 

vụ của mình, gửi 

Sở Kế hoạch và 

Đầu tư; 

-  Trong thời hạn 

25 ngày kể từ 

ngày nhận được 

Hồ sơ Dự án sân 

gôn, Sở Kế hoạch 

và Đầu tư tổng 

Sở Kế 

hoạch và 

Đầu tư tỉnh 

Tuyên 

Quang, địa 

chỉ: số 177, 

đường 

Trần Hưng 

Đạo, 

phường 

Minh 

Xuân, 

thành phố 

Tuyên 

Quang 

Không 

- Luật đầu tư  số 

67/2014/QH13 

ngày 26/11/2014; 

- Nghị định số 

118/2015/NĐ-CP 

ngày 12/11/20158 

của Chính phủ quy 

định chi tiết và 

hướng dẫn thi hành 

một số điều của 

Luật Đầu tư; 

- Nghị định số 

52/2020/NĐ-CP 

ngày 27/4/2020 

của Chính phủ về 

đầu tư xây dựng 

và kinh doanh sân 

gôn; 

- Thông tư số 

16/2015/TT-BKH 

ngày 18/11/2015 

của Bộ trưởng Bộ 

Kế hoạch và Đầu 

tư quy định biểu 

mẫu thực hiện thủ 

tục đầu tư và báo 

cáo hoạt động đầu 

tư tại Việt Nam 
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DV 
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hợp, báo cáo Ủy 

ban nhân dân tỉnh 

xem xét, có ý kiến 

thẩm định hồ sơ 

Dự án sân gôn gửi 

Bộ Kế hoạch và 

Đầu tư; 

-  Trong thời hạn 

15 ngày kể từ ngày 

nhận được ý kiến 

của Ủy ban nhân 

dân tỉnh, Bộ Kế 

hoạch và Đầu tư tổ 

chức thẩm định, 

lập báo cáo trình 

Thủ tướng Chính 

phủ quyết định 

chủ trương đầu tư 

gồm các nội dung 

theo quy định của 

pháp luật đầu tư; 

- Trong thời hạn 

05 ngày kể từ nhận 

được hồ sơ trình 

đầy đủ, đúng thủ 

tục của Bộ 

Kế hoạch và Đầu 

tư, Văn phòng 

Chính phủ thực 

hiện thẩm tra, trình 

Thủ tướng Chính 

phủ xem xét, quyết 

định chủ trương 

đầu tư đối với dự 

án sân gôn. Thủ 

tướng Chính phủ 

xem xét, quyết 

định và Văn 

phòng Chính phủ 

thực hiện phát 

hành, công khai 

văn bản theo đúng 

Quy chế  làm việc 

của Chính phủ 
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TT 
Tên thủ tục 

hành chính 

Thời hạn 

giải quyết 

Địa điểm          

thực hiện 

Phí, 

lệ phí 
Căn cứ pháp lý 

Qua 

DV 

bưu 

chính 

công 

ích 

Thực 

hiện 

tại 

Bộ 

phận 

Một 

cửa 

Dịch vụ 

công 

trực 

tuyến 

Mức 

độ 3 

Mức 

độ 4 

2 

Thủ tục 

quyết định 

chủ trương 

đầu tư đối 

với dự án 

sân gôn 

thuộc thẩm 

quyền của 

Thủ tướng 

Chính phủ 

(đối với dự 

án thuộc 

diện cấp 

Giấy chứng 

nhận đăng 

ký đầu tư) 

- Trong thời hạn 

03 ngày làm việc 

kể từ ngày nhận 

đủ Hồ sơ Dự án 

sân gôn theo quy 

định, Sở Kế 

hoạch và Đầu tư 

gửi hồ sơ lấy ý 

kiến của các bộ, 

cơ quan có liên 

quan về những 

nội dung của Dự 

án sân gôn; 

- Trong thời hạn 

15 ngày kể từ 

ngày nhận được 

hồ sơ lấy ý kiến, 

các bộ, cơ quan 

được lấy ý kiến 

có ý kiến bằng 

văn bản về 

những nội dung 

của Dự án sân 

gôn thuộc phạm 

vi chức năng, 

nhiệm vụ của 

mình, gửi Sở Kế 

hoạch và Đầu tư; 

-  Trong thời hạn 

25 ngày kể từ 

ngày nhận được 

Hồ sơ Dự án sân 

gôn, Sở Kế hoạch 

và Đầu tư tổng 

hợp, báo cáo Ủy 

ban nhân dân tỉnh 

xem xét, có ý kiến 

thẩm định hồ sơ 

Dự án sân gôn gửi 

Bộ Kế hoạch và 

Đầu tư; 

-  Trong thời hạn 

15 ngày kể từ ngày 

nhận được ý kiến 

Sở Kế 

hoạch và 

Đầu tư tỉnh 

Tuyên 

Quang, địa 

chỉ: số 177, 

đường 

Trần Hưng 

Đạo, 

phường 

Minh 

Xuân, 

thành phố 

Tuyên 

Quang 

Không 

- Luật đầu tư  số 

67/2014/QH13 

ngày 26/11/2014; 

- Nghị định số 

118/2015/NĐ-CP 

ngày 12/11/20158 

của Chính phủ quy 

định chi tiết và 

hướng dẫn thi hành 

một số điều của 

Luật Đầu tư; 

- Nghị định số 

52/2020/NĐ-CP 

ngày 27/4/2020 của 

Chính phủ về đầu 

tư xây dựng và 

kinh doanh sân 

gôn; 

- Thông tư số 

16/2015/TT-BKH 

ngày 18/11/2015 

của Bộ trưởng Bộ 

Kế hoạch và Đầu 

tư quy định biểu 

mẫu thực hiện thủ 

tục đầu tư và báo 

cáo hoạt động đầu 

tư tại Việt Nam 
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TT 
Tên thủ tục 

hành chính 

Thời hạn 

giải quyết 
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thực hiện 

Phí, 

lệ phí 
Căn cứ pháp lý 

Qua 

DV 

bưu 

chính 

công 

ích 

Thực 

hiện 

tại 

Bộ 

phận 

Một 

cửa 

Dịch vụ 

công 

trực 

tuyến 

Mức 

độ 3 

Mức 

độ 4 

của Ủy ban nhân 

dân tỉnh, Bộ Kế 

hoạch và Đầu tư tổ 

chức thẩm định, 

lập báo cáo trình 

Thủ tướng Chính 

phủ quyết định 

chủ trương đầu tư 

gồm các nội dung 

theo quy định của 

pháp luật đầu tư; 

- Trong thời hạn 

05 ngày kể từ nhận 

được hồ sơ trình 

đầy đủ, đúng thủ 

tục của Bộ 

Kế hoạch và Đầu 

tư, Văn phòng 

Chính phủ thực 

hiện thẩm tra, trình 

Thủ tướng Chính 

phủ xem xét, quyết 

định chủ trương 

đầu tư đối với dự 

án sân gôn. Thủ 

tướng Chính phủ 

xem xét, quyết 

định và Văn 

phòng Chính phủ 

thực hiện phát 

hành, công khai 

văn bản theo đúng 

Quy chế làm việc 

của Chính phủ. 

- Sở Kế hoạch và 

Đầu tư cấp Giấy 

chứng nhận đăng 

ký đầu tư cho nhà 

đầu tư trong thời 

hạn 05 ngày làm 

việc kể từ ngày 

nhận được văn bản 

Quyết định chủ 

trương đầu tư 
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TT 
Tên thủ tục 

hành chính 

Thời hạn 

giải quyết 

Địa điểm          

thực hiện 

Phí, 

lệ phí 
Căn cứ pháp lý 

Qua 

DV 

bưu 

chính 

công 

ích 

Thực 

hiện 

tại 

Bộ 

phận 

Một 

cửa 

Dịch vụ 

công 

trực 

tuyến 

Mức 

độ 3 

Mức 

độ 4 

II 
Lĩnh vực Vốn hỗ trợ phát triển chính thức (ODA) và vốn vay ưu đãi của các nhà tài trợ nước ngoài 

(03 thủ tục) 

1 

Thủ tục 

Quyết định 

chủ trương 

đầu tư 

chương 

trình, dự án 

thuộc thẩm 

quyền của 

người đứng 

đầu cơ quản 

chủ quản 

Theo quy định 

của Chính phủ 

Sở Kế 

hoạch và 

Đầu tư tỉnh 

Tuyên 

Quang, địa 

chỉ: số 177, 

đường Trần 

Hưng Đạo, 

phường 

Minh 

Xuân, 

thành phố 

Tuyên 

Quang 

Không 

- Luật Đầu tư công; 

- Nghị định số 

56/2020/NĐ-CP 

ngày 25/5/2020 của 

Chính phủ về quản 

lý và sử dụng vốn 

hỗ trợ phát triển 

chính thức (ODA) 

và vốn vay ưu đãi 

của nhà tài trợ 

nước ngoài 

x x   

2 

Thủ tục 

quyết định 

chủ trương 

tiếp nhận 

khoản hỗ 

trợ ngân 

sách chung 

do Ủy ban 

nhân dân 

tỉnh là cơ 

quan chủ 

quản 

Thời gian xem 

xét, trình Thủ 

tướng Chính phủ 

về Đề xuất chủ 

trương tiếp nhận 

khoản hỗ trợ 

ngân sách chung 

kể từ ngày Bộ Kế 

hoạch và Đầu tư 

nhận đủ hồ sơ 

hợp lệ là không 

quá 45 ngày 

Sở Kế 

hoạch và 

Đầu tư tỉnh 

Tuyên 

Quang, địa 

chỉ: số 177, 

đường Trần 

Hưng Đạo, 

phường 

Minh Xuân, 

thành phố 

Tuyên 

Quang 

Không 

- Luật Đầu tư công; 

- Nghị định số 

56/2020/NĐ-CP 

ngày 25/5/2020 của 

Chính phủ về quản 

lý và sử dụng vốn 

hỗ trợ phát triển 

chính thức (ODA) 

và vốn vay ưu đãi 

của nhà tài trợ 

nước ngoài 

x x   

3 

Thủ tục 

quyết định 

chủ trương 

tiếp nhận 

khoản hỗ 

trợ ngân 

sách có mục 

tiêu 

Thời gian xem 

xét, trình Thủ 

tướng Chính phủ 

về Đề xuất 

chương trình, dự 

án kể từ ngày Bộ 

Kế hoạch và Đầu 

tư nhận đủ hồ sơ 

hợp lệ: không 

quá 45 ngày 

Sở Kế 

hoạch và 

Đầu tư tỉnh 

Tuyên 

Quang, địa 

chỉ: số 177, 

đường Trần 

Hưng Đạo, 

phường 

Minh Xuân, 

thành phố 

Tuyên 

Quang 

Không 

- Luật Đầu tư công; 

- Nghị định số 

56/2020/NĐ-CP 

ngày 25/5/2020 của 

Chính phủ về quản 

lý và sử dụng vốn 

hỗ trợ phát triển 

chính thức (ODA) 

và vốn vay ưu đãi 

của nhà tài trợ 

nước ngoài 

x x   
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TT 
Tên thủ tục 

hành chính 

Thời hạn 

giải quyết 

Địa điểm          

thực hiện 

Phí, 

lệ phí 
Căn cứ pháp lý 

Qua 

DV 

bưu 

chính 

công 

ích 

Thực 

hiện 

tại 

Bộ 

phận 

Một 

cửa 

Dịch vụ 

công 

trực 

tuyến 

Mức 

độ 3 

Mức 

độ 4 

B THỦ TỤC HÀNH CHÍNH SỬA ĐỔI, BỔ SUNG (04 THỦ TỤC) 

I Lĩnh vực Vốn hỗ trợ phát triển chính thức (ODA) và vốn vay ưu đãi của các nhà tài trợ nước ngoài 

(04 thủ tục) 

1 

Thủ tục lập, 

thẩm định, 

quyết định 

đầu tư 

chương 

trình, dự án 

đầu tư thuộc 

thẩm quyền 

của người 

đứng đầu cơ 

quan chủ 

quản1 

Theo quy định 

của Chính phủ 

Sở Kế 

hoạch và 

Đầu tư tỉnh 

Tuyên 

Quang, địa 

chỉ: số 177, 

đường 

Trần Hưng 

Đạo, 

phường 

Minh 

Xuân, 

thành phố 

Tuyên 

Quang, 

tỉnh Tuyên 

Quang 

Không 

- Luật Đầu tư công; 

- Nghị định số 

56/2020/NĐ-CP 

ngày 25/5/2020 của 

Chính phủ về quản 

lý và sử dụng vốn 

hỗ trợ phát triển 

chính thức (ODA) 

và vốn vay ưu đãi 

của nhà tài trợ 

nước ngoài 

 

x x 

  

2 

Thủ tục lập, 

thẩm định, 

quyết định 

phê duyệt 

văn kiện dự 

án hỗ trợ kỹ 

thuật, phi 

dự án sử 

dụng vốn 

ODA không 

hoàn lại2 

Không quá 20 

ngày kể từ khi 

nhận đủ hồ sơ 

hợp lệ 

 

Sở Kế 

hoạch và 

Đầu tư tỉnh 

Tuyên 

Quang, địa 

chỉ: số 177, 

đường 

Trần Hưng 

Đạo, 

phường 

Minh 

Xuân, 

thành phố 

Tuyên 

Quang, 

tỉnh Tuyên 

Quang 

Không 

- Luật Đầu tư công; 

- Nghị định số 

56/2020/NĐ-CP 

ngày 25/5/2020 của 

Chính phủ về quản 

lý và sử dụng vốn 

hỗ trợ phát triển 

chính thức (ODA) 

và vốn vay ưu đãi 

của nhà tài trợ 

nước ngoài 

 

x x 

  

                                           
1Sửa đổi, bổ sụng căn cứ pháp lý của TTHC 
2Sửa đổi, bổ sụng căn cứ pháp lý của TTHC 
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TT 
Tên thủ tục 

hành chính 

Thời hạn 

giải quyết 

Địa điểm          

thực hiện 

Phí, 

lệ phí 
Căn cứ pháp lý 

Qua 

DV 

bưu 

chính 

công 

ích 

Thực 

hiện 

tại 

Bộ 

phận 

Một 

cửa 

Dịch vụ 

công 

trực 

tuyến 

Mức 

độ 3 

Mức 

độ 4 

3 

Thủ tục lập, 

phê duyệt 

kế hoạch 

tổng thể 

thực hiện 

chương 

trình, dự án 

sử dụng vốn 

ODA, vốn 

vay ưu đãi, 

vốn đối 

ứng3 

Trong thời hạn 

30 ngày kể từ 

ngày ký kết điều 

ước quốc tế cụ 

thể, thỏa thuận 

về vốn ODA, 

vốn vay ưu đãi 

 

Sở Kế 

hoạch và 

Đầu tư tỉnh 

Tuyên 

Quang, địa 

chỉ: số 177, 

đường 

Trần Hưng 

Đạo, 

phường 

Minh 

Xuân, 

thành phố 

Tuyên 

Quang, 

tỉnh Tuyên 

Quang 

Không 

Nghị định số 

56/2020/NĐ-CP 

ngày 25/5/2020 của 

Chính phủ về quản 

lý và sử dụng vốn 

hỗ trợ phát triển 

chính thức (ODA) 

và vốn vay ưu đãi 

của nhà tài trợ 

nước ngoài 

 

x x 

  

4 

Thủ tục lập, 

phê duyệt 

kế hoạch 

thực hiện 

chương 

trình, dự án 

sử dụng vốn 

ODA, vốn 

vay ưu đãi, 

vốn đối ứng 

hằng năm4 

Không quy định 

Sở Kế 

hoạch và 

Đầu tư tỉnh 

Tuyên 

Quang, địa 

chỉ: số 177, 

đường 

Trần Hưng 

Đạo, 

phường 

Minh 

Xuân, 

thành phố 

Tuyên 

Quang, 

tỉnh Tuyên 

Quang 

Không 

Nghị định số 

56/2020/NĐ-CP 

ngày 25/5/2020 của 

Chính phủ về quản 

lý và sử dụng vốn 

hỗ trợ phát triển 

chính thức (ODA) 

và vốn vay ưu đãi 

của nhà tài trợ 

nước ngoài 

 

x x 

  

 

                                           
3Sửa đổi, bổ sụng căn cứ pháp lý của TTHC 
4Sửa đổi, bổ sụng căn cứ pháp lý của TTHC 
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