
ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH QUẢNG NAM

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

Số:          /QĐ-UBND       Quảng Nam, ngày        tháng 10 năm 2022

QUYẾT ĐỊNH
Ban hành Quy chế phối hợp thực hiện thủ tục hành chính

theo cơ chế một cửa liên thông thuộc lĩnh vực đầu tư trên địa bàn tỉnh

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH QUẢNG NAM

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19/6/2015; Luật sửa 
đổi, bổ sung một số điều của Luật Tổ chức Chính phủ và Luật Tổ chức chính 
quyền địa phương ngày 22/11/2019;

Căn cứ Luật Đấu thầu ngày 26/11/2013; 
Căn cứ Luật Đầu tư công ngày 13/6/2019; 
Căn cứ Luật Đầu tư ngày 17/6/2020;
Căn cứ Luật Xây dựng ngày 18/6/2014; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều 

của Luật Xây dựng ngày 17/6/2020;
Căn cứ Nghị định số 63/2014/NĐ-CP ngày 26/6/2014 của Chính phủ quy 

định chi tiết thi hành một số điều của Luật Đấu thầu về lựa chọn nhà thầu; Nghị 
định số 25/2020/NĐ-CP ngày 28/02/2020 của Chính phủ quy định chi tiết thi 
hành một số điều của Luật Đấu thầu về lựa chọn nhà đầu tư; Nghị định số 
40/2020/NĐ-CP ngày 06/4/2020 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số 
điều của Luật Đầu tư công; Nghị định số 15/2021/NĐ-CP ngày 03/3/2021 của 
Chính phủ quy định chi tiết một số nội dung về quản lý dự án đầu tư xây dựng; 
Nghị định số 31/2021/NĐ-CP ngày 26/3/2021 của Chính phủ quy định chi tiết 
và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Đầu tư;

Căn cứ Nghị định số 61/2018/NĐ-CP ngày 23/4/2018 của Chính phủ về 
thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong quá trình giải quyết thủ tục 
hành chính và Nghị định số 107/2021/NĐ-CP ngày 06/12/2021 của Chính phủ 
sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 61/2018/NĐ-CP ngày 23/4/2018 
của Chính phủ về thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết 
thủ tục hành chính;

Căn cứ Thông tư số 01/2018/TT-VPCP ngày 23/01/2018 của Văn phòng 
Chính phủ hướng dẫn thi hành một số quy định của Nghị định số 61/2018/NĐ-
CP ngày 23/4/2018 của Chính phủ về thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên 
thông trong giải quyết thủ tục hành chính;
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Căn cứ Thông tư số 10/2015/TT-BKHĐT ngày 26/10/2015 của Bộ Trưởng Bộ Kế 
hoạch và Đầu tư quy định chi tiết về kế hoạch lựa chọn nhà thầu; Thông tư số 
03/2021/TT-BKHĐT ngày 09/4/2021 của Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư quy định 
mẫu văn bản, báo cáo liên quan đến hoạt động đầu tư tại Việt Nam, đầu tư từ Việt Nam 
ra nước ngoài và xúc tiến đầu tư; Thông tư số 09/2021/TT-BKHĐT ngày 16/11/2021 
của Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư hướng dẫn lựa chọn nhà đầu tư thực hiện dự án 
đầu tư theo phương thức đối tác công tư và dự án đầu tư có sử dụng đất;

Căn cứ Quyết định số 701/QĐ-BKHĐT ngày 02/6/2021 của Bộ trưởng Bộ 
Kế hoạch và Đầu tư công bố thủ tục hành chính mới, bãi bỏ trong lĩnh vực đầu 
tư tại Việt Nam thuộc phạm vi chức năng của Bộ Kế hoạch và Đầu tư;

Căn cứ Quyết định số 1868/QĐ-UBND ngày 07/7/2021 của UBND tỉnh về 
việc công bố Danh mục thủ tục hành chính được ban hành mới, bãi bỏ trong 
lĩnh vực đầu tư tại Việt Nam thuộc thẩm quyền giải quyết và phạm vi quản lý 
của Sở Kế hoạch và Đầu tư; Quyết định số 2131/QĐ-UBND ngày 30/7/2021 của 
UBND tỉnh về việc ban hành Hướng dẫn trình tự, thủ tục đầu tư trên địa bàn 
tỉnh; Quyết định số 2132/QĐ-UBND ngày 30/7/2021 của UBND tỉnh về việc 
ban hành Hướng dẫn trình tự, thủ tục lựa chọn nhà đầu tư thực hiện dự án đầu 
tư trên địa bàn tỉnh Quảng Nam;

Theo đề nghị của Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư tại Tờ trình số 2316/TTr-
SKHĐT ngày 26/9/2022 và Công văn số 1962/SKHĐT-VP ngày 12/8/2022 của Sở 
Kế hoạch và Đầu tư (ý kiến góp ý của Ban Quản lý các Khu kinh tế và Khu công 
nghiệp tỉnh tại Công văn số 827/KKTCN-HCTH ngày 21/9/2022).

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định này Quy chế phối hợp thực hiện 
thủ tục hành chính theo cơ chế một cửa liên thông thuộc lĩnh vực đầu tư trên 
địa bàn tỉnh.

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký và thay thế 
Quyết định số 3985/QĐ-UBND ngày 28/12/2018 của UBND tỉnh.

Điều 3. Chánh Văn phòng UBND tỉnh; Giám đốc các Sở, Ban, ngành 
liên quan; Chủ tịch UBND các huyện, thị xã, thành phố; các tổ chức, cá nhân 
liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

  Nơi nhận:       
- Như Điều 3;
- Văn phòng Chính phủ (Cục KSTTHC);
- Ban Chỉ đạo CCHC &CĐS tỉnh;
- CT, các PCT UBND tỉnh;
- Văn phòng Tỉnh ủy;
- Ban Pháp chế HĐND tỉnh;
- UBND các huyện, thị xã, thành phố;
- CPVP;
- Lưu: VT, TH, KTN, KTTH, NCKS.
G:\Dropbox\CONG2022\QUYETĐINH\KHĐT\27-9-Quyết định ban hành QC (thay thế QĐ 3985).doc

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH

[daky]
Hồ Quang Bửu




		2022-10-05T07:32:12+0700
	Quảng Nam


		2022-10-05T08:00:12+0700
	Quảng Nam


		2022-10-05T08:00:15+0700
	Quảng Nam


		2022-10-05T08:00:16+0700
	Quảng Nam




