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

TỈNH AN GIANG Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
  

Số: 625/UBND-KTTH An Giang, ngày  10 tháng 7 năm 2019 

V/v hướng dẫn thủ tục đầu tư   

đối với các công trình sửa chữa, 

bảo trì, cải tạo, nâng cấp, mở rộng 

cơ sở vật chất  

 

 

 

Kính gửi:   

       - Các Sở, ban, ngành cấp tỉnh; 

       - Ủy ban nhân dân huyện, thị xã, thành phố. 

 

 

Căn cứ Nghị định số 46/2015/NĐ-CP ngày 12 tháng 5 năm 2015 của 

Chính phủ quy định về quản lý chất lượng và bảo trì công trình xây dựng; 

Căn cứ Thông tư số 92/2017/TT-BTC ngày 18 tháng 9 năm 2017 của Bộ 

Tài chính quy định về lập dự toán, phân bổ và quyết toán kinh phí để thực hiện 

sửa chữa, bảo trì, cải tạo, nâng cấp, mở rộng cơ sở vật chất; 

Ủy ban nhân dân tỉnh hướng dẫn thủ tục đầu tư đối với các công trình sửa 

chữa, bảo trì, cải tạo, nâng cấp, mở rộng cơ sở vật chất sử dụng từ nguồn kinh 

phí chi thường xuyên ngân sách nhà nước trong các lĩnh vực theo quy định của 

Luật Ngân sách nhà nước và nguồn phí được để lại theo chế độ quy định để chi 

thường xuyên như sau: 

1. Công trình sửa chữa, bảo trì, cải tạo, nâng cấp, mở rộng cơ sở vật chất 

sử dụng từ nguồn kinh phí chi thường xuyên ngân sách nhà nước trong các lĩnh 

vực theo quy định của Luật Ngân sách nhà nước và nguồn phí được để lại theo 

chế độ quy định để chi thường xuyên do cấp tỉnh quản lý: 

a) Đối với các công trình sửa chữa, bảo trì, cải tạo, nâng cấp, mở rộng cơ 

sở vật chất có tổng dự toán dưới 500 triệu đồng: 

- Không phải lập Báo cáo kinh tế - kỹ thuật, chỉ cần lập hồ sơ thiết kế - dự 

toán. 

- Thủ trưởng cơ quan, đơn vị sử dụng ngân sách thẩm định và phê duyệt 

dự toán, phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu, hồ sơ mời thầu và kết quả lựa 

chọn nhà thầu theo Luật Đấu thầu. 

b) Đối với các công trình sửa chữa, bảo trì, cải tạo, nâng cấp, mở rộng cơ 

sở vật chất có tổng dự toán từ 500 triệu đồng trở lên: 

- Thủ trưởng cơ quan, đơn vị lập Báo cáo kinh tế - kỹ thuật hoặc dự án, 

gửi Sở Xây dựng thẩm định và trình Ủy ban nhân dân tỉnh phê duyệt Báo cáo 

kinh tế - kỹ thuật hoặc dự án theo quy định. 
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- Sở Kế hoạch và Đầu tư thẩm định, trình Ủy ban nhân dân tỉnh phê duyệt 

kế hoạch lựa chọn nhà thầu (trừ các gói thầu mua thuốc, vật tư y tế). 

- Thủ trưởng cơ quan, đơn vị phê duyệt hồ sơ mời thầu, phê duyệt kết quả 

lựa chọn nhà thầu theo Luật Đấu thầu. 

2. Công trình sửa chữa, bảo trì, cải tạo, nâng cấp, mở rộng cơ sở vật chất 

sử dụng từ nguồn kinh phí chi thường xuyên ngân sách nhà nước trong các lĩnh 

vực theo quy định của Luật Ngân sách nhà nước và nguồn phí được để lại theo 

chế độ quy định để chi thường xuyên do cấp huyện quản lý: 

Tùy theo điều kiện năng lực của các phòng, ban cấp huyện, Ủy ban nhân 

dân cấp huyện có thể giao cho cơ quan chuyên môn thẩm định và trình phê 

duyệt để quản lý chặt chẽ, đúng theo quy định. 

Ủy ban nhân dân tỉnh yêu cầu các đơn vị, địa phương tổ chức thực hiện 

theo tinh thần công văn này./. 

 
Nơi nhận: 
- Như trên; 
- TT.UBND tỉnh (b/c);  

- VP. UBND tỉnh: LĐVP, P. KTTH,  

    KTN, KGVX; 
- Lưu: VT. 

 

 KT. CHỦ TỊCH 

PHÓ CHỦ TỊCH 

 

đk  

 

  

 

Lê Văn Nưng 
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