ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH KON TUM

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Số: 20 /2020/QĐ-UBND

Kon Tum, ngày24 tháng6 năm 2020

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

QUYẾT ĐỊNH
Về việc phân cấp công tác thẩm định, phê duyệt dự toán chi phí lập
các quy hoạch, dự án, đề án, nhiệm vụ sử dụng nguồn vốn sự nghiệp
trên địa bàn tỉnh Kon Tum

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH KON TUM

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm
2015;
Căn cứ Luật ban hành văn bản quy phạm pháp luật ngày 22 tháng 6
năm 2015;
Căn cứ Luật Ngân sách nhà nước ngày 25 tháng 6 năm 2015;
Xét đề nghị của Sở Tài chính tại Công văn số 2006/STC-QLNS ngày 05
tháng 6 năm 2020; Báo cáo thẩm định số 74/BC-STP ngày 30 tháng 3 năm
2020 của Sở Tư pháp.
QUYẾT ĐỊNH:
Điều 1. Phân cấp công tác thẩm định, phê duyệt dự toán chi phí lập các
quy hoạch, dự án, đề án, nhiệm vụ sử dụng nguồn vốn sự nghiệp trên địa bàn
tỉnh Kon Tum:
1. Các sở, ban ngành, đơn vị thuộc tỉnh (đơn vị dự toán cấp I) và Uỷ
ban nhân dân cấp huyện thực hiện việc thẩm định, phê duyệt dự toán chi phí
lập các dự án, đề án, nhiệm vụ sử dụng nguồn vốn sự nghiệp thuộc thẩm
quyền của Ủy ban nhân dân tỉnh (trừ trường hợp công tác, thẩm quyền thẩm
định, quyết định phê duyệt dự toán chi phí lập các dự án, đề án, nhiệm vụ sử
dụng nguồn vốn sự nghiệp mà pháp luật đã quy định cụ thể và không được
phân cấp thì thực hiện theo quy định của pháp luật chuyên ngành).
Đối với dự toán chi phí lập dự án, đề án, nhiệm vụ thuộc thẩm quyền
thẩm định, phê duyệt của Ủy ban nhân dân cấp huyện: Ủy ban nhân dân cấp
huyện tổ chức thẩm định, phê duyệt theo quy định.
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2. Đối với dự toán chi phí lập quy hoạch, dự án, đề án, nhiệm vụ một số
lĩnh vực chuyên ngành đặc thù thuộc cấp tỉnh quản lý, các Sở chuyên ngành
tổ chức thẩm định hoặc thẩm định, phê duyệt (trừ trường hợp pháp luật đã
quy định cụ thể thẩm quyền thẩm định, quyết định phê duyệt dự toán chi phí
lập các dự án, đề án, nhiệm vụ sử dụng nguồn vốn sự nghiệp, không phân cấp
thì thực hiện theo quy định của pháp luật chuyên ngành). Cụ thể:
a) Các Sở chuyên ngành thuộc tỉnh:
Thẩm định dự toán chi phí lập các quy hoạch có tính chất kỹ thuật
chuyên ngành (quy định tại Phụ lục II Luật Quy hoạch) thuộc ngành mình
quản lý, trình Ủy ban nhân dân tỉnh phê duyệt.
b) Sở Tài nguyên và Môi trường:
- Thẩm định dự toán chi phí lập phương án thiết kế kỹ thuật: Đo đạc,
chỉnh lý bản đồ địa chính phục vụ công tác bồi thường, giải phóng mặt bằng
các dự án đầu tư xây dựng của các chủ đầu tư trên địa bàn toàn tỉnh, trình Ủy
ban nhân dân tỉnh phê duyệt.
- Thẩm định Thiết kế kỹ thuật - Dự toán chi phí xây dựng hệ thống
hồ sơ địa chính và cơ sở dữ liệu quản lý đất đai, cấp giấy chứng nhận
quyền sử dụng đất các dự án trên địa bàn toàn tỉnh, trình Ủy ban nhân dân
tỉnh phê duyệt.
c) Sở Xây dựng:
Tổ chức thẩm định, phê duyệt dự toán chi phí lập nhiệm vụ quy hoạch,
lập đồ án quy hoạch và chi phí thực hiện các công việc có liên quan đến lập
quy hoạch xây dựng và đô thị thuộc thẩm quyền phê duyệt quy hoạch của Ủy
ban nhân dân tỉnh.
3. Đối với các dự án, đề án, nhiệm vụ chuyên ngành đặc thù cấp huyện
được phân cấp quản lý:
Ủy ban nhân dân cấp huyện tổ chức thẩm định, phê duyệt chi phí lập dự
án, đề án, nhiệm vụ theo phân cấp quản lý và các quy định hiện hành khác có
liên quan (trừ trường hợp pháp luật đã quy định cụ thể thẩm quyền thẩm định,
quyết định phê duyệt dự toán chi phí lập các dự án, đề án, nhiệm vụ sử dụng
nguồn vốn sự nghiệp, không phân cấp thì thực hiện theo quy định của pháp
luật chuyên ngành). Quá trình thực hiện, các địa phương lưu ý phối hợp chặt
chẽ với các Sở chuyên ngành để tham gia, góp ý kiến trước khi địa phương
hoàn thiện kết quả thẩm định, phê duyệt.
Điều 2. Quyết định này có hiệu lực thi hành từ ngày 03 tháng 7 năm
2020.
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Điều 3. Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh; Giám đốc các Sở, ban
ngành, đơn vị thuộc tỉnh; Chủ tịch Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố; các
tổ chức, cá nhân và Thủ trưởng các đơn vị có liên quan chịu trách nhiệm thi
hành Quyết định này./.
Nơi nhận:
- Như Điều 3;
- Văn phòng Chính phủ (b/c);
- Bộ Tư pháp (Cục Kiểm tra văn bản) (b/c);
- Bộ Tài chính (b/c);
- Thường trực Tỉnh ủy (b/c);
- Thường trực HĐND tỉnh (b/c);
- Chủ tịch, các PCT UBND tỉnh;
- Đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh;
- Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh;
- Sở Tư pháp;
- Tòa án nhân dân tỉnh:
- Viện Kiểm sát nhân dân tỉnh;
- Kho bạc nhà nước tỉnh;
- Cục Thuế tỉnh:
- Chi cục Văn thư - Lưu trữ tỉnh;
- Báo Kon Tum:
- Đài Phát thanh - Truyền hình tỉnh;
- Cổng Thông tin điện tử tỉnh;
- Công báo tỉnh;
- Lưu: VT, HTKT.TVL.

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
CHỦ TỊCH

Nguyễn Văn Hòa

