
ỦY BAN NHÂN DÂN CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

TỈNH AN GIANG Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

––––––– ––––––––––––––––––––––– 

Số: 92/TTr-UBND An Giang, ngày 27 tháng 02 năm 2020 

TỜ TRÌNH 

Về việc đề nghị thông qua Nghị quyết giao thẩm quyền  

quyết định chủ trương đầu tư dự án nhóm C sử dụng  

nguồn vốn ngân sách địa phương do cấp tỉnh quản lý 

____________ 

Kính gửi: Hội đồng nhân dân tỉnh An Giang. 

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015;  

Căn sứ Luật ban hành văn bản quy phạm pháp luật ngày 22 tháng 6 năm 2015; 

Căn cứ Luật Đầu tư công ngày 13 tháng 6 năm 2019;  

Ủy ban nhân dân tỉnh trình Hội đồng nhân dân tỉnh ban hành Nghị quyết về việc 

giao thẩm quyền quyết định chủ trương đầu tư dự án nhóm C sử dụng nguồn vốn 

ngân sách địa phương do cấp tỉnh quản lý, như sau: 

I. Sự cần thiết ban hành văn bản 

Để chủ động trong việc thẩm định và phê duyệt chủ trương đầu tư dự án, cũng 

như điều chỉnh chủ trương đầu tư dự án nhằm rút ngắn thời gian chuẩn bị các thủ tục 

đầu tư, sớm triển khai thi công công trình, góp phần đẩy nhanh tiến độ thực hiện và 

giải ngân kế hoạch vốn đầu tư hàng năm của tỉnh, nên việc đề nghị xem xét quyết 

định giao thẩm quyền cho Ủy ban nhân dân tỉnh quyết định chủ trương đầu dự án 

nhóm C sử dụng vốn ngân sách địa phương do cấp tỉnh quản lý là cần thiết và phù 

hợp theo quy định của Luật Đầu tư công số 39/2019/QH14. Cụ thể: 

Tại khoản 7 Điều 17 Luật Đầu tư công số 39/2019/QH14, quy định “Thẩm 

quyền quyết định chủ trương đầu tư chương trình, dự án” như sau: 

“7. Hội đồng nhân dân các cấp quyết định chủ trương đầu tư chương trình, dự 

án nhóm B, nhóm C sử dụng vốn ngân sách địa phương, bao gồm cả vốn bổ sung có 

mục tiêu từ ngân sách cấp trên, các nguồn vốn hợp pháp của địa phương thuộc cấp 

mình quản lý, trừ dự án quy định tại khoản 4 Điều này. 

Trong trường hợp cần thiết, Hội đồng nhân dân quyết định việc giao cho Ủy ban 

nhân dân cùng cấp quyết định chủ trương đầu tư dự án quy định tại khoản này phù 

hợp với mục tiêu, định hướng phát triển, khả năng tài chính và đặc điểm cụ thể của 

địa phương”. 
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II. Quá trình chuẩn bị 

Dự thảo Nghị quyết giao thẩm quyền quyết định chủ trương đầu tư dự án nhóm 

C sử dụng nguồn vốn ngân sách địa phương do cấp tỉnh quản đã gửi các sở, ban 

ngành cấp tỉnh; Ủy ban nhân dân huyện, thị xã, thành phố để lấy ý kiến; ý kiến thẩm 

định của Sở Tư pháp và Ủy ban nhân dân tỉnh thống nhất trình Hội đồng nhân dân 

tỉnh xem xét thông qua.  

III. Nội dung cơ bản của Nghị quyết 

Nội dung của dự thảo Nghị quyết giao thẩm quyền quyết định chủ trương đầu tư 

dự án nhóm C sử dụng nguồn vốn ngân sách địa phương do cấp tỉnh quản lý, gồm 03 

Điều, như sau: 

Điều 1. Giao thẩm quyền quyết định chủ trương đầu tư dự án nhóm C sử dụng 

nguồn vốn ngân sách địa phương do cấp tỉnh quản lý.  

Điều 2. Trách nhiệm của Ủy ban nhân dân tỉnh. 

Điều 3. Tổ chức thực hiện. 

* Kèm theo: Dự thảo Nghị quyết về việc giao thẩm quyền quyết định chủ trương 

đầu tư dự án nhóm C sử dụng nguồn vốn ngân sách địa phương do cấp tỉnh quản lý.  

Ủy ban nhân dân tỉnh trình Hội đồng nhân dân tỉnh xem xét, quyết định./.  

Nơi nhận: 
- TT.TU, HĐND tỉnh; 

- Chủ tịch & các PCT UBND tỉnh;  

- Các Đại biểu HĐND tỉnh Khoá IX;  

- Sở: TC, KH&ĐT;  

- VP UBND tỉnh: LĐVP, P. KTTH,  

KGVX & KTN;  

- Lưu: HCTC. 
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