UBND TỈNH QUẢNG NGÃI
SỞ KẾ HOẠCH VÀ ĐẦU TƯ
Số: 1346 /TB-SKHĐT

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do – Hạnh phúc
Quảng Ngãi, ngày 13 tháng 8 năm 2020

THÔNG BÁO
Về việc trả hồ sơ
Hồ sơ của Ban An toàn Giao thông tỉnh Quảng Ngãi.
Mã số hồ sơ: 000.00.30.H48-200810-0002.
Người nộp hồ sơ: Trần Thanh Huy, điạ chỉ: Phường Lê Hồng Phong,
thành phố Quảng Ngãi, tỉnh Quảng Ngãi
Điện thoại liện hệ: 0919.752157.
Thủ tục yêu cầu giải quyết: Thẩm định Kế hoạch lựa chọn nhà thầu dự
án Xử lý điểm neo đậu tiềm ẩn tai nạn giao thông tại bến neo đậu tuyến thủy nội
địa huyện Sơn Tây.
- Theo Quyết định số 03/2017/QĐ-UBND ngày 11/01/2017 và số
32/2017/QĐ-UBND ngày 11/5/2017 của UBND tỉnh Quy định về một số
nhiệm vụ quản lý đầu tư và xây dựng trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi thì Sở Kế
hoạch và Đầu tư có trách nhiệm thẩm định, trình UBND tỉnh phê duyệt
KHLCNT dự án do Chủ tịch UBND tỉnh phê duyệt; đối với các dự án do các
Sở quản lý xây dựng chuyên ngành hoặc Thủ trưởng đơn vị đầu mối được
giao kế họach vốn phê duyệt đầu tư theo ủy quyền của Chủ tịch UBND tỉnh
thì Sở Kế hoạch phê duyệt KHLCNT;
- Theo Hướng dẫn của Sở Xây dựng tại văn bản số 1035/HD-SXD
ngày 13/4/2017 về việc thẩm định Báo cáo kinh tế kỹ thuật hoặc dự án đầu tư
xây dựng đối với các dự án sử dụng kinh phí từ nguồn chi thường xuyên ngân
sách nhà nước, có nêu: “Đối với các dự án sử dụng kinh phí từ nguồn chi
thường xuyên ngân sách nhà nước có tổng mức đầu tư dưới 500 triệu đồng thì
chủ sở hữu hoặc người quản lý sử dụng công trình tự quyết định; đối với các
dự án sử dụng kinh phí từ nguồn chi thường xuyên ngân sách nhà nước có
tổng mức đầu tư từ 500 triệu đồng trở lên thì chủ sở hữu hoặc người quản lý
sử dụng công trình tổ chức lập, trình thẩm định và phê duyệt báo cáo kinh tế
kỹ thuật hoặc dự án đầu tư xây dựng theo quy định hiện hành”.
Quá trình thẩm định, Kế hoạch và Đầu tư nhận thấy đây là công trình
có tổng mức đầu tư dưới 500 triệu đồng (Quyết định số 121/QĐ-BATGT
ngày 16/6/2020 của Ban An toàn Giao thông tỉnh), sử dụng nguồn vốn chi
thường xuyên nên không thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Kế hoạch và
Đầu tư (không phải là dự án được Chủ tịch UBND tỉnh ủy quyền cho Ban An
toàn Giao thông tỉnh phê duyệt).

Vì vậy, Sở Kế hoạch và Đầu tư chuyển trả hồ sơ đề nghị thẩm định cho
Quý cơ quan để tổ chức thực hiện theo quy định./.
(Kèm theo toàn bộ hồ sơ đã tiếp nhận tại Trung tâm hành chính công
tỉnh).
Nơi nhận:
- Ban ATGT tỉnh Quảng Ngãi;
- Trung tâm hành chính công tỉnh;
- Lưu VT, ĐTTĐGS.
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