
U BAN NHAN DAN CONG HOA xA HQI CHU NGHiA VIT NAM 
TINH HA GIANG Bc Ip  - Tr do - Hnh phüc 

s/fJ /QD-UBND Ha Giang, ngàylOtháng,2,LJ7ám 2022 

.QUYET D!NH A •A A , A. A - A Ye vlçc cong ho thu ttIc hanh chtnh dtrçrc stra dot, bo sung linh viyc dau tir 
theo phwng thuc dôi tác cong tir, dâu thãu cüa ngành Kê hoich và Bâu tir áp 

diing trên dja bàn tinh Ha Giang 

CHU T!CH  UY BAN NHAN DAN TINH HA GIANG 

Can th Lut Td chic ChInh quyn dja phu'ong ngày 19 tháng 6 nàm 2015 (dã 
du',c tha dOi, hO sung bái Luát si'a dOi, hO sung m(5t sO diêu cza Luat  TO chüv 
ChInhphi và Lut To chü'c ChInh quyên djaphwo'ng ngày 22 tháng 11 nám 2019,); 

Cán ci Nghj djnh s 63/2010/ND-cP ngày 08 tháng 6 nàm 2010 cia CiiInh 
phi ye kiém soát thi tuc hành chInh ('dã du'cxc tha dOi, ho sung bO'i Nghj djnh so 
92/201 7/ND-CP ngày 07 tháng 8 nám 2017 cia ChInh phi), Nghj dfnh sO 
61/2018/ND-cP ngày 23 tháng 4 nám 2018 cia ChInh phi ye thyv hin cct chê m3t 
tha, m5t cl'a lien thOng trong giái quyét thi tyc hành chInh (dä du'cic tha dOi, ho 
sung bài Nghj dinh sO 107/2021/ND-cP ngày 06 tháng 12 nàm 2021 cla C'hInh 
phz'i,); Nghj ã'jnh sO 45/2020/ND-cP ngày 08 tháng 4 nám 2020 cza C'hInh phz ye 
thyv hin TTHC trên mOi trwOng dién t; 

Can thQuyé't djnh sO' 1643/QD-BKI-IDTngày 10 tháng 12 näm 2021 cia B5 
tnthng B5 Kê hogch và Dáu tw cOng hO thz tyc hành chInh tha dói, hO sung trong 
linh vyc dáu tu' theo phuv'ng thi'c dOi tác cOng tu', dáu tháu thuç5c phqm vi cht'c 
náng quán lj cza Bó Ké hogch và Dáu tu'; 

Theo d nghj cia Giám dO'c SO' KI hogch và Dáu tu' tinh Ha Giang. 

QUYET DNH: 

Diêu 1. Cong b kern theo Quyt djnh nay 05 thu t11c hành duçyc süa di, b 
sung trong lTnh virc dâu tu theo phuang thüc dôi tác cong tu, dâu thâu cüa ngành 
Kê hoach và Dâu tu áp diing trên dja bàn tinh Ha Giang (Co danh myc và ni dung 
TTHC kèni theo). 

Diu 2. Chánh Van phông UBND tinh; Giám dc S& Kê hoach và Dâu tu; 
Giám dôc Trung tarn Phiic v1i hành chInh cong tinh và các to chirc, cá nhân có lien 
quan chju trách thim thi hành Quyêt djnh nay.!. 

No'i n/ian: 
-NhirDiêu2; 
- Chü tjch, các Phó Chü tjch UBND tinh; 
- Länh dao Van phong; 
- Lu'u: VT, PVHCC.,( 

guyn Van Sffn 

CHU T!CH 
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ThU TUC HANH CHINH I)UC STYA 1)01, BO SUNG TRONG LINTI V1)C 
oAu UI' THEO P1J1JCNG TIrt5'C 001 TAC CONG TU', DAU THAU L1I'A 
CHQN NHA oAu TU' CUA NGANH KE HO1LCH VA DAU TU' AP DUNG 

TREN & BÀN TINH HA GIANG 
(Ban hành kern theo Quye't d/nh so'//)/QD-UBND ngày/thángJjiarn 2022 

cia Ch1 tjch UBND tinh Ha Giang) 

Phãn I. 
DANH MUC THU TUC HANH CHINH 

A. Danh mic thu tic hành chInh thrqc sfra c1i, b sung 

STT 
Ma 

TTHC 
gôc 

Ten thu tue hành chInh Tênvänbãnquydjnhni 
dung sfra 181, bô sung 

(1) (4) 

A. Danh muc thu tic hành chinh cp tinh 

I. LTnh virc: 0ãu tu' theo phung thire dôi tác cong tir 

(2) (3) 

1 1.00949 1 

2 1.009492 

Thâm djnh báo cáo nghiên ciru 
tiên khá thi, quyêt djnh chü 
truang dâu tu dir an PPP do nhà 
dâu tu dê xuât 

Th.m dnh báo cáo nghiên c1ru 
khà thi, quyêt djnh phê duyt 
dii an PPP do nba dâu tu dê 
xuât 

Quyt djnh s 1643/QD-
BKHDT ngày 10/12/2021 
cüa B tru&ng B Kê hoach 
và Dâu tu ye vic cong bô thu 
tue hành chInh sira dôi, bô 
sung trong lTnh virc dâu tu 
theo phuang thüc dôi tác cong 
tu, dâu thâu thuc phm vi 
chirc nàng quân 12 cüa B Kê 
hoach và Dâu tu. 
Quy& djnh s 1643/QD-
BKHDT ngày 10/12/2021 
cüa Bô truâng Bô Kê hoach 
và Dâu tu ye vic cOng bô thu 
t1ic hành chInh sua dôi, bô 
sung trong linh virc dâu tu 
theo phuong thirc dOi tác cOng 
tu, dâu thâu thuc phm vi 
chuc näng quán 1 cüa B Kê 
hoach và Dâu tu. 

3 
1.009493 

Thrn dijnh ni dung diu chinh 
quyêt djnh chü truang dâu tu, 

Quyt djnh s 1643/QD-
BKI-IDT ngày 10/12/2021  



  

1.009494 4 
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quy& djnh diu chinh chü 
truong dâu tu dir an PPP do nhà 
dâu tu dé xuât 

Thm dnh ni dung diu chinh 
báo cáo nghiên ciru khâ thi, 
quyêt djnh phê duyt diêu 
chinh du an PPP do nhà dâu tu 
dê xuât 

cüa B tru&ng B K ho.ch 
và Dâu tu ye vic cong bô thu 
tue hành chInh sra dôi, bô 
sung trong linh virc dâu tu 
theo phucTng thirc dôi tác cong 
tu, dâu thâu thuc phm vi 
chüc näng quàn 1 cUa Bô ke 
hoach và Dâu tu. 
Quyt djnh s6 1643/QD-
BKHDT ngày 10/12/2021 
cüa B tru&ng B Kê hoch 
và Dâu tu ye vic cong bo thu 
t11c hành chInh sira dôi, bô 
sung trong linh virc dâu tu 
theo phrnmg thüc dôi tác cong 
tu, dâu thâu thuc phtm vi 
chüc näng quân 1 cUa B kê 
hoach và Dâu tu. 

II. Linh vtrc: Dâu thu lira chon nhà du tir 

1 2.002283  

Danh muc du an du tu có si:r 
diing dat do nhà dâu tu dê xuât 
(dOi vi dr an không thuc 
din chap thun chü truang dâu 
tu) 

- Quyêt dnh sO 1643/QD-
BKHDT ngày 10/12/2021 
cüa B tmng B Kê hoch 
và Dâu tu ye vic cOng bô thu 
tçic hành chInh sira dôi, bô 
sung trong 1inh vrc dâu tu 
theo phrnmg thüc dOi tác cOng 
tu, dâu thâu thuc phm vi 
chirc nàng quân 1 cüa Bô Kê 
hoach và Dâu t'ir. 
- Thông tu so 09/202 1/TT-
BKHDT ngây 16 tháng 11 
nàm 2021 cüa B trung B 
Kê hoch và Dâu tu huthig 
dan liza chcrn nhá dâu tu thuc 
hién dir an dâu tu theo 
phuGng thüc dOi tác cOng tu 
và dir an dâu tu có su diing 
dat. 
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Phân II. 
NQI DUNG CUA THU TVC  HANH CHINH 

Ma thu tuc: 1.009491 

Ten thu tiic: Thâm djnh báo cáo nghiên cthi tin khã thi, quyt djnh chü tru'o'ng 
dâu tir dir an PPP do nhà dâu tir dê xuât. 
1. Cp thirc hin: Cp tinh. 
2. Linh vrc: Du tu theo phuong thüc di tác Cong tu. 

3. TrInh tir thi.rc hiên: 
3.1 Gfri (nôj) hi so' TTHC: 

- Buâc 1: Nhà d.0 tii g11i van bàn d xutt thirc hin dr an PPP dn UBND tinh (qua 
Van phông UBND tinh). 
- Burc 2: UBND tinh xem xét, trã 1i bang van bàn chap thun hoc không ch.p thun 
vic nhà dâu tu lQp báo cáo nghiên cu tiên khà thi. Ni dung van bàn chap thutn bao 
gm cách thüc phôi hçip vth các to chirc, don vj thuOc co quan có thâm quyên, yêu 
câu ye thi han  np ho so dê xuât dir an cüa nhà dâu tu và ni dung khác có lien quan; 
tri.thng hçip không chap thu.n thi nêu rO 1 do. 
- Brn9c 3: Sau khi duçc UBND tinh chip thun, nhà dau tu l.p h so d xut dir an, 
g11i ho so dé xuât dir an den Hi dông thâm djnh cap tinh (qua Trung tam Phic vi 
hành chInh Cong tinh Ha Giang). 
Cách thc thyc hiçn: Trirc tip hoc qua DVBCCI hoc qua djch vii Cong trrc tuyn 
mircd4. 

Dja diem gi h scr. Trirc tip hoc qua DVBCCI: tai  Trung tam Phic vii hành chInh 
Cong tinh (So 519, dung Nguyen Träi, TP Ha Giang, tinh Ha Giang) hoc qua djch 
vi cong trirc tuyên müc d 4 tai  da chi (http://dichvucong.hagiang.gov.vn). 

Thành phn h scl. 

STT 
Ten thành phân 

h so' 
Mu thành 
phân h so' 

Tiêu chuân 
S 

Itro'ng Trirc tiêp 
hoac qua 
DVBCCI 

DVC truc 
tuyen 

1 
Van bàn d nghj thm 
djnh 

Bàn chinh 
van bàn giây 

Bàn din 
duçic k so 

01 

2 
Du thào T? trInh d nghi 
quyet dinh chu truang 
dan 

Ban chmh 
van ban giay 

Ban then tu 
duçic ky so 

01 

Báo cáo nghiên cü'u tin 
khã thi LVC 

Bàn chinh 
van bàn giây 

Bàn din 
duçc k so 

01 MAU OLPHV 

c 
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4 
Van bàn chap thun vic 
nba d.0 tu lap Báo cáo 
nghiên ciru tiên khã thi 

Bàn chInh 
vànbãngi.y; 

bàn sao 
chirng thirc 

bàn giy hoc 
bàn sao 

Bàn diên tir 

dwcksô 
ho.c bàn sao 
chrng thirc 
din tcr ho.c 
bàn s boa 

01 

Quyêt djnh sr diing tài 
san cong d tham gia dir 
an PPP theo quy djnh 
cüa pháp 1ut ye quãn 1, 

cr diing tài san cong 
(truO'ng hçip dix an sir 
diing tài san cong lam 
von nhà mrâc h trçi Xây 
dirng cong trInh, h 
thng co s& h tang). 

01 

6 
so v tu cách pháp 

l, näng lirc, kinli 
nghim cUa nhà du tu 

01 

Tài lieu pháp 1 khác có 
lien quan cüa dir an 01 

So' hriig M so': 10 b (Cách thüc thi.rc hin: Trtrc tip hoc qua DVBCCI), trong do 
có 01 b h so gc; bàn chInh van bàn giây d6i vâi ho so gôc; s hxcing ho so có th 
thay di tüy thuc vào s lung các thành viên Hi dng thâm djnh cap tinh lien quan 
tham ia thm dinh du an. 

3.2 Giái quyt h s, TTHC 
- Btthc 1: Uy ban nhân dan tinh giao Si K hoch và Du tu (co quan Thuing trrc 
Hi dng thm djnh cp tinh) thii l h so: 05 ngày lam vic, k tü ngày nhn dU h 
sohçiplê. 
Van phOng UBND tinh gcri h so cho Sâ K hoach và Du tu. 
Cách thtc thtc hiçn: Trirc tip hoc qua H tMng thông tin giãi quyt TTHC tinh. 
1)/a diem gt'ci h so': Trung tam Phc vi hành chInh cOng tinh Ha Giang 
Thành phcn h so': 

STT Ten thành phân h(i so' Mu thành 
phn ho so' 

Tiêu chun 
So 

lwqng Trc tip 
DVC true 

tuyen 

1 
Van bàn giao Si K 
hoach và Dâu tu thu l 
hso 

Bàn chInh 
van bàn giy 

Bandiêntcr 
duockso 

01 

2 
H so tip nhân tai 
Trung tarn Phic vi hành 
chInh cong tinh 

Bàn din tr 
ducc k s 
hoäc Bàn 
s hoá 

01 

so' lu'cing h so': 10 b (Cách thüc thxc hin: Trirc tip ho.c qua DVBCCI), trong do 
có 01 b h so gc; bàn chInh van bàn giy di vi ho so gOc; s6 lugng ho so cO th 
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thay di tiy thuc vào sé, luçing các thành viên Hi dng thm djnh cp tinh lien quan 
tham gia thâm djnh dir an. 

- Burc 2: S K hoach va Dutu tip nhn và kim tra h so dix an; gCri h so di,r an 
tOi cac thành viên Hi dông thâm djnh cap tinh, cac cci quan, don vi có lien quan 
dja phuong dê xin kiên (trong do: Co quan chuyên mon quàn l dâu tic cOng tai  dja 
phuo'ng chü tn thâm djnh nguôn von và khã näng can dôi von dâu tu cong theo quy 
djnh cüa pháp luat  ye dâu tic cOng trong trrnmg hçcp dir an PPP sü diving vn du tic 
công, gui Hi dông thâm djnh cap cci sâ hoc do'n vj ducic giao nhim vi thâm djnh). 

Trên Co s& thng hçcp kin cüa các Co quan lien quan, Sâ K hoch va D.0 tu tng 
hç'p, dánh giá theo quy dnh cüa Lut Dâu tic theo phuo'ng thirc dôi tác cong tic va cac 
van bàn có lien quan, cO kiên két 1un lam co s báo cáo UBND tinh. 

- Thci gian th.m djnh: 25 ngày lam vic, k tr ngày nh.n dU h so hçip 1. 

Cách thtc thzt'c hiçn. Tc tip hoc qua H thng thông tin giài quyt TTHC tinh 

Dja dié',n gz'ri h so': Trung tam Phiic v11 hành chInh cong tinh Ha Giang 

Thành p/idn so': 

STT A Ten thanh phan ho so' 
Muthành 
phan ho so' 

Tiêu chun 

S 
hrçrng Tr%rc tiêp DVC truc 

tuyn 

1 
Td' trInh d nghj quyet 
djnh chi trtrnl'zg dâu tu' 

Bàn chinh 
van bàn giây 

Bàn din tCr 
duçic k9 so 

01 

2 
Dir tháo quyé't djnh chi 
tru'o'ng dâu tu' 

Bàn file (dr 
thão) 

Bàn dir 
thão 

01 

Báo cáo nghiên ci'ru tiên 
khã thi (dâ duac hoàn 
thin theo ,2 kiên cüa 
HDTD). 

Bàn chinh 
van bàn giây 

Bàn diên ti:r 
ducic k sO 

01 

Báo cáo thârn dinh báo 
cáo nghien ci'ru tiên khà 
thi du an PPP do nhà 
dâu tic de xuât. 

97' 

Bàn chInh 
van bàn giây 

Bàn din t1c 
duoc k so 

01 Microsoft Word 
2003 Docurrent 

- Bithc 3: Chü tich Üy ban nhêin dan tinh xem xét, trInh Hi dng nhân dan cap tinh 
xem xét, quyêt djnh: Thii hn theo quy dnh kS'  h9p Hi dông nhân dan tinh. 

Can cu van bàn ding thu.n cüa HDND cp tinh, UBND tinh ban hành Quyt djnh phê 
duyt chU truo'ng dau tic d1r an PPP do nhà dâu tic d xuât: 15 ngày lam viêc. 

Van phông UBND tinh trà kt qua cho khách hang và Sâ K hoich và Du tic. 

Cách t/n'c t/iuc hjên: Tnicc tip hoc qua DVBCCI hoc qua dja chi thu din ttr dà 
dang k. 

Dja diem trá ket quá. Trung tam Phic vit hành chInh cong tinh Ha Giang, s 519, 
duing Nguyn Tnãi, thành phô Ha Giang, tinh Ha Giang ho.c qua dja chi thu din t1r 
khách hang dà däng k trên H thông thông tin giãi quyêt TTHC tinh 
(dichvucong.hagiang.gov.vn). 
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Ke't qua giái quyêt. 

STT Ten kt qua TTHC 
MaU kt 

qua TTHC 

Tiêu chun 
So 

luçing 
Trrc tiêp 
hoac qua 
DCBCCI 

DVC tc 
tuyen 

1 

Quyt djnh phê duyt 
chü truong dâu tu dir an 
PPP do nhà du tu d 
xuât 

LVC 

Bàn chInh 
van bàn giây 

Bàn din t1r 
dugc k so 01 

d 

- Btrcrc 4: Trong thai hn 10 ngày k trngày có quyt djnh chü truo'ng d.0 tu, UBND 
tinh t chüc cong bô thông tin dr an, gOm: 

- Quyt djnh phê duyt chU trucing du tu. 

- Thông tin v dja chi lien h cüa co quan co thm quyn, co quan k kt hçp dng, 
ben mai thâu. 

4 

Thôi htn giãi quyt TTHC: 
- Theo quy djnh ciapháp lugt: 

Thai h.n thm djnh 30 ngày lam vic, k ti'r ngày nhn dü h so hçrp 1. 

Thii hn phê duyt quyt djnh chü chuo'ng du tu: 15 ngày lam vic. 

- Theo thirc té' tgi dja phwcrng: 

Thai hn thm djnh 30 ngày lam vic, k tü ngày nhn dü h so hçip 1. 

Thai h.n phê duyt quyt djnh chU chuong du tix: 15 ngày lam vic. 

5 Dôi tu'qng thic hin thu t1ic hành chInh: To chCrc 

6 

Co quan giãi quyt thu tic hành chInh: 
- Ccx quan thy'c hin. Sâ K hoch và Du ttr. 
- Ccx quan pho'i hcrp ('tham gia thdm djnh dy' an): cac thành viên Hi dng thm 
dinh cap tinh va các co quan, don vj có lien quan dja phuong. 

- Cci quan có thdm quyn. UBND tinh; I-IDND tinh Ha Giang. 

7 PhI, l phi (nu có): Không có. 

8 

Yêu cu, diu kin thiyc hién thu ttic hành chInh (nu có): 
- Dr an PPP do nhà du tu d xut phãi dáp rng cac diu kin sau: 

+ Phü hqp vai diu kin içra chçn dir an d d.0 tu theo phucing thüc PPP quy 
dinh tai các diem a, b, c và d khoãn 1 Dieu 14 cüa Lu.t PPP. 

+ Không trüng vâi drán PPP dang ducic co quan có thm quyn t chüc 1p 
báo Cáo nghiên ciru tiên khà thi hoc dã chap thuan nhà dâu tu khác l.p báo 
cáo nghiên ciru tiên khà thi. 

+ Phü hçp vai chin luçic, k hoch phát trin kinh t- xã hi cüa quôc gia va 
quy hoch có lien quan theo quy djnh cüa pháp lut ye quy hoch. 
- Di,r an do nhà d.0 tu d xut phãi t chüc du thu rng rai hoc dam phán 
canh tranh theo quy djnh ti Diêu 37 hoc Diêu 38 cüa Lut PPP. 

9 Can cu pháp I thu tiic hành chinh: 
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- Lu.t Du tu theo phuang thirc d6i tác cong tu s 64/2020/QH14 ngày 18 
tháng 6 11am 2020; 
- Nghj djnh s 35/2021/ND-CP ngày 29 tháng 3 näm 2021 cUa ChInh phU quy 
djnh chi tiêt va huàng dn thi hành Lut Dâu tu theo phucing thirc dôi tác cong 
tu; 
- Quylt d,inh sc 1643/QD-BKUDT ngày 10/12/2021 cüa B5 tru'&ng Bç3 Ké 
hoqch và Dáu tic ye viçc cong bO thz tyc hành chInh si'ca dOi, bO sung trong 
lrnh vcc dáu tic theo phu'ong th&c dOi tác cOng tic, dáu tháu thu5cphgm vi ch&c 
nàng quán lj cia B5 Kê hoqch và Dáu tic. 

* Ghi chá: TTHC du'crc tha di, b sung v ma TTHC, thành phcn h scr và can cii' 
pháp lj. 

Ma thu tuc: 1.009492 

Ten thu the: Thrn djnh báo cáo nghiên ciru khà thi, quyt djnh phê duyt dr an ppp 
do nhà dâu tu de xuât. 

1. Cap thirc hin: Cp tinh 

2. Linh v1rc: Du tu theo phuong thirc di tác cOng tu. 

3. TrInh tir thijc hin: 
3.1 Gici (nOp) ho so' TTHC: 

Can cü quyM dnh chü truo'ng d.0 tu', nhà du tu t chirc l.p Báo cáo nghiên ci:ru khà 
thi, g1ri den UBND tinh (qua Van phông UBND tinh). 
Cách th,,'c thcc hiçn: Tc tip hoc DVB CCI hoc DVC trirc tuyn mirc d 4. 

a dkm gin h so': Trirc tip hoc qua DVBCCI: tai  Trung tam Phiic v11 hành chInh 
cong tinh Ha Giang, so 519, duô'ng Nguyn Trài, thành phô Ha Giang, tinh Ha Giang 
ho.c qua djch vçi cong trrc tuyen mirc d 4 tai  H thông thông tin giài quyêt TTHC 
tinh (dichvucong.hagiang.gov.vn) hoc Cong Djch vii cOng Quôc gia 
(dichvucong.gov.vn). 

Thành phdn ho so': 

STT Ten thanh phan ho so' 
Muthành 
phan ho so' 

Tiêu chun 
So 

ltrçrng T i t" 
hoäc 
DVBCCI 

DVC truc 
tuyên 

1 
Vn ban d nghj th.m 
djnh 

Bàn chInh van 
bàn giây 

Bàn din 
duçic k so 

01 
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2 
D thào TO trInh d nghj 
quyêt djnh phê duyt d'r 
an 

Bàn d%r thào Bàn dir thào 01 

Báo cáo nghien cmi khà 
thi 

iwI. 

LUC 
Bàn chmh van 

bàn giy 
Ban din tu 
duçc k so 

01 MAU oLPHV 

Quy& djnh chU trucing 
dâu tix 

Bàn chInh 
van bàn giây; 

bàn sao 
chüng thirc 

bàn giy hoc 
bàn sao 

Bàn din tü' 
duçic k so 

hoäc bàn sao 
chirng thrc 
din tO hotc 
bàn so hoá 

01 

5 

Quy& djnh phê duyt 
kêt qua lira ch9n nhà dâu 
tu (truOng hop d'çr an 
1rng ding cong ngh 
cao, cong ngh mOi). 

oi 

6 

Van bàn thôa thun giUa 
cci quan có thâm quyên 
vOi nhà dâu tu ye viêc 
giao nhà dâu tu ltp Báo 
cáo nghiên ciru khà thi 
(bao gôm truOng hop dir 
an Ong dicing cong ngh 
cao, cong ngh mOi). 

01 

7 
so v tu cách pháp 

1, nàng hrc, kinh 
nghim cOa nba dâu tu 

01 

8 
Tài 1iu pháp 1 khác có 
lien quan cUa dir an 

01 

S lu'cxng h so': 10 b (Cách thOc thirc hin: Trrc tip hoc DVBCCI), trong do có 
01 b ho so gôc; bàn chInh van bàn giây dôi vOi ho so gôc; so luqng ho so có the thay 
dôi tuy thuc vào so 1ung các thành viên Hi dOng thâm djnh cap tinh lien quan 
tham gia thâm djnh dix an. 

3.2 Giãi quylt h so TTHC 
- Btro'c 1: lily ban nhân dan tinh giao SO K hoach và Du tu thii 1 h so: 05 ngày 
lam vic, kê tO ngày nhân dü ho so hop 1. 
Nhà dau tu' gui h so den SO K hoch và Du tu. 
Cách thi'c thicc hin. Trrc tip ho.c qua H thng thông tin giài quyt TTHC tinh. 
£)ja dkm gt'ri h so': Trung tam Phiic vi hành chinh cong tinh Ha Giang. 
Thànhphcn h so'.' 

STT Ten thanh phan ho so' Mu thành 
phan ho so' 

Tiêu chun s 
Ju'çYng Trirc tiêp DVC truc 
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tuyên 

1 
Van bàn giao Si K 
hoach và Dâu tu thu 1 
h SO Bàn chmnh 

van bàn giây 

Bãndiênti~ 
thrçc k so 01 

2 
H so tip nhân tai 
Trung tam Phxc vii hành 
chInh cong tinh 

Bàn di 
dixie k s 01 

S lu'cmg h so': 10 b (Cách thirc thxc hin: Trrc tip hoc DVBCCI), trong do cO 
01 b ho so gc; bàn chInh van bàn giây dôi vâi h so gôc; s luçing h so cO th thay 
di tüy thuc vào s luçing các thãnh viên HOi  dng thm djnh cap tinh lien quan tham 
gia thâm djnh d an. 
- Btro'c 2: S& K hoch và Du tu tip nh.n và kim tra h so dir an; giri h so d'x an 
tri các thành viên Hi dng thm djnh cap tinh, các Co quan, don vj có lien quan 
dja phucing d xin kin (trong do: Co quan chuyên mon quãn 1 du tir cong tai  dja 
phirong chü tn thâm djnh nguôn vn và khà näng can di vn dâu tu côngtheo quy 
djnh cña pháp 1ut v du tu cong trong truO'ng hçip dir an PPP si:r ding von du tir 
công, gCri Hi dng th.m djnh cap co SO' hoc don vj dugc giao nhim v11 thm djnh). 
Trên Co sO' ttng hcip kin cüa eác co quan lien quan, SO' K hoich và Du tu dánh 
giá, CO kin kêt 1u.n lam co sO' d báo cáo Uy ban nhân dan tinh. 
- ThO'i gian thm djnh: 55 ngày lam vic. 
Cách thi"c thu'c hiçn: TruC tiêp hotc qua H thng thông tin giài quyt TTHC tinh. 
Dja diem gi'ti hd scr: Trung tarn Phic vi hành chinh cong tinh Ha Giang 
Thànhphdn M so': 

STT Ten thành phn ho so' 
Mu thành 
phân h SO' 

Tiêu chun 
S 

1U'Q'flg Trirc tip DVC trçrc 
tuyên 

1 
TO' trInh d nghj phê 
duyt dir an 

Bàn chInh van 
bàn gity 

Bàn din tü 
duçic k so 

01 

2 
Dr thão Quyt djiih phê 
duytdrán 

Bàn di.r thào Bàn dix thào 01 

3 

Báo cáo nghiên ciru khà 
thi (dâ duac nhà du tu 
hoàn thin theo kin 
cüa thành viên hi dng 
thAm djnh cp tinh). 

Bàn chInh van 
bàn giy 

Bàn diên 
duçic k so 

01 

4 
Báo cáo thm djnh Báo 
cáo nghiên ciru khã thi 
du an ppp 

LUC 
Bàn chInh van 

bàn giy 
Bàn diên 
duqc k s 

01 MAU 02_PHU 
III.doc 

Quyt djnh chü truong 
dâutu 

Bàn chinh van 
bàn giy 

Bàn din 
ducicksO 

01 

6 Quyt dnh phê duyt Bàn chInh van Bàn din tO' 01 
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kt qua hra ch9n nhà du 
tu (trithng hqp di,r an 
üng dicing cong ngh 
cao, cOng ngh mOi). 

bàn giy duçc k s 

Tài 1iu pháp 1 khác có 
lien quan cüa dir an. 

Bàn chinh van 
bàn giây 

Bàn din 
duçxc k so 

01 

- Bu'ó'c 3: Chü tch Uy ban nhân dan tinh xem xét, trInh HDND tinh xem xét, có 
kin: Thai han  theo quy djnh k' h9p Hi dông nhan dan tinh. 

Can Cu van bàn dng thu.n cüa HDND cp tinh, UBND tinh ban hành Quyt djnh phê 
duyt d an PPP: 15 ngày lam vic. 
Van phông UBND tinh trà kt 9uà cho khách hang và S K hoach và D.0 tu. 
Cách thtc tlwc hin. Trirc tiêp hoc qua DVBCCI ho.c qua dja chi thu din ti:r dä 
dang k. 
l3ja diem trá két quá. Trung tam Phiic vii hành chInh cOng tinh Ha Giang, sO 519, 
dung Nguyen Trai, thành phô Ha Giang, tinh Ha Giang ho.c qua dja chi thu din tCr 
khách hang dà dang k trên H thông thông tin giãi quyêt TTHC tinh 
(dichvucong.hagiang.gov.vn) hoc Cong Djch vii cOng Quôc gia 
(dichvucong.gov.vn). 
KIt qua giái quyê't: 

STT Ten kt qua TTHC 
Mu kt 

qua 
TTHC 

Tiêu chu.n 
° 

luqng . 
Trrc tiep 

DVC tnrc 
tuyên 

1 
Quyêt dinh phê duyêt du 
ánPPPdonhàdutud 
xut. LVC 

Bànchinhván 
bàn giây 

Bàndiênth 
duqc k so 

01 
MAU O3yHV 

- Biroc 4: Trong thai han  10 ngày k ti'r ngày có quyt djnh phê duyt dr an du tu, 
UBND tinh to chirc cong bô thông tin dr an, gOm: 
- Quyt djnh phê duyt di,r an d.0 tu. 
- Thông tin v dja chi lien h cUa Co quan có th.m quyn, Co quan k kêt hçp dông, 
ben mñ thâu. 

4 

Thoi hin giãi quyt TTHC: 
- Theo quy djnh ciapháp lut: 
Thi han  thm dnh 60 ngày lam vic, k t'r ngày nhn dü h so hçip l. 
Thi han  phê duyt dix an PPP: 15 ngày lam vic 
- Theo thyv tl tqi dja phuv7lg: 
Th?i h?n  thm djnh 60 ngày lam vic, k t1r ngày nhn dü h6 so hçip l. 
Th?yi han  phê duyt dir an PPP: 15 ngày lam vic. 

5 061 tirqng thrc hin thu tiic hành chInh: To chuc. 

6 
Co quan giãi quyt thu tic hành chinh: 
- Cci quan thyv hiçn. S& K hoach va D.0 tu. 
- Co' quanphli hcrp (tham gia thdm d,inh dirán): các thành viên Hi d6ng thm 
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djnh cp tinh và các cci quan, don vj có lien quan ô' dja phuong. 

- Ccx quan có tMm quyn: UBND tinh; HDND tinh Ha Giang. 

7 PhI, 1 phi (nu có): Không Co. 

8 Yêu cu, diêu kin thiyc hin thu tiic hành chInh (nu có): Khóng có. 

Can cii' pháp I ciia thu tuc hành chinh: 
- LuQtt Dâu tu theo phucing thrc d6i tác cong tu s 64/2020/QH 14 ngày 18 tháng 
6 nàm 2020; 

- Nghj djnh s 35/20211ND-CP ngày 29 tháng 3 näm 2021 cUa ChInh phü quy 
djnh chi tiêt và hurng dn thi hành Lut Dâu tu theo phucing thrc dôi tác cong 
tu; 

- Quylt djnh s 1643/QD-BKJ-IDTngày 1 0/12/2021 cüa Bç3 trw&ng B5 KI hogch 
và Dáu tu' ye vic cong hO thz tyc hành chInh sz'ra dói, hO sung trong lrnh vc 
dâu tu' theo phu'ong thi'c dOi tác cOng tu', dáu tháu thu5c phgm vi ch&c näng 
quán l,,T cza Bç5 Kê hogch và Dáu tu'. 

* Ghi chá: TTHC du'crc tha di, b sung v mc TTHC, yêu ccu, diu kin thy'c hin 
TTHC và can c&pháp l. 

Ma thu tyc: 1.009493 

Ten thu tyc: Thãm dlnh  ni dung diu chinh chili trtro'ng dâu tu', quyêt djnh diu 
chnh chii trtro'ng du tir dir an PPP do nhà dâu tu' dê xuât. 
1. Cap thirc hin: Cp tinh. 

2. Linh virc: Du tu theo phuong thüc di tác Cong tu. 

3. TrInh tir thirc hiên: 

3.1 Gfri (n(3p) hE so' TTHC: 

-, Buôc 1: Nhà du tu 1p ni dung diu chinh báo cáo nghiên ciru tin khã thi, trInh 
Uy ban nhân dan cap tinh. 

- Bthc 2: Uy ban nhân dan cp tinh xem xét, trã Ru bang van ban chip thun hotc 
không chap thun vic nhà dâu tu 1p h so diêu chinh báo cáo nghiên cii'u tiên khá 
thi. 

- Buâc 3: Sau khi dugc ccu quan có thm quyn chp thun, nhà du tu 1p h so diêu 
chinh báo cáo nghiên cü'u tiên khã thi, gri ho so diêu chinh báo cáo nghiên c1u tiên 
khã thi den CO quan có thâm quyen. 

Cách thz'c thzrc hiçn: Trc tip hoc DVBCCI ho.c DVC trirc tuyên m1rc d 4. 

1)/a diem glri M so': Trirc tip hotc qua DVBCCI: ti Trung tam Phiic v11 hành chInh 
cong tinh Ha Giang, so 519, duO'ng Nguyn Trãi, thành phO Ha Giang, tinh Ha Giang 
ho.c qua djch vçi cong trrc tuyên mirc d 4 ti H thông thông tin giái quyet TTHC 
tinh (dichvucong.hagiang.gov.vn) hoc Cong Djch vi cOng QuOc gia 
(dichvucong. gov.vn). 

Thành phdn h so'.' 
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STT Ten thanh phan ho so' 
Muthành 
phan ho so' 

Tiêu chuân 
S 

hrçrng m ir%rc iep 
hoac qua 
DVBCCI 

DVC true 

1 
Van bàn d nghj thrn 
djnh 

Bàn chInh 
van bàn giây 

Bàn din 
duçc k so 

01 

2 
Du thào T trInh d 
nghj diêu chinh chü 
truang dâu tu 

Bàn dir thão Bàn d%r thào 01 

3 
Ni dung diu chinh 
báo cáo nghiên CÜU 

tiên khà thi 

Bàn chmnh 
van bàn giy 

Bàn diên tCr 
duge k s 01 

4 
Van bàn chap thun 
nhà dâu tu lap báo cáo 
nghiên ciru tiên khà thi 

Bàn chinh 
van bàn 

giây; bàn 
sao chOng 
thirc bàn 
giây hoac 
bàn sao 

Bàn din tO 
duçic k so 
hoac ban 

sao chung 
thirc din tO 
hoc bàn so 

hoa 

01 

5 
H so' v tu each pháp 
1, nang 1irc, kinh 
nghim cüa nhà dâu tu 

01 

6 

Quyt djnh sO diing tài 
san cong d tham gia 
dir an PPP theo quy 
djnh cUa pháp lut v 
quàn l, sO diing tài san 
cong (trung ho'p du 
an sO d1ing tài san cong 
lam von nhà nuOc ho 
trçi xây dçmg cong 
trInh, h thông co' sO ha 
tang). 

01 

Tài 1iu pháp l khác 
có lien quan cOa d%r an 01 

S lucing h scr. 10 b (Cách thOc th?c hin: Trirc tip hoc DVBCCI), trong dO có 
01 b ho so' gôc; bàn chInh van bàn giy dôi vOi ho so' gôc; so krcmg ho so' có the thay 
di toy thuc vào so 1uçng các thành viên Hi dông thm cljnh cap tinh lien quan tham 
gia thâm djnh dr an. 

3.2 Giái quylt ha so' TTHC 
- Biroc 1: Üy ban nhân dan tinh giao SO K hoach và D.0 tu thii l h so': 05 ngày 
lam vic, kê tO ngày nhn dO ho so' hcp l. 
Van phOng UBND tinh gui h so cho SO K hoach và Du tu. 
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Cách thz'c thyc hin: Trrc tip ho.c qua H thng thông tin giãi quyt TTHC tinh 
Dja diem gz'ri ho so': Trung tam Phiic vi hành chInh cong tinh Ha Giang 
Thành phcn h scl. 

STT • Ten thanh phan ho so' Mauthanh 
phan ho so' 

Tiêu chun 
So 

hrçrng True tiep 
DVC true 

tuyen 

1 
Van bàn giao S K 

• hoach va Dau lit thu ly 
ho so 

Bàn chInh 
, 

van ban 
giay 

Bandientu 
duockyso 

01 

2 
Ho so tiêp nhn tai 
Trung tam Phiic vi1 

hành chinh cOng 

Bàn chInh 
van bàn 

giây; bàn 
sao chüng 
thirc bàn 
giây ho.c 
bànsao 

Bàn diên tü 
ducic k so 

hoc Bàn 
sao chüng 

thirc din t1r 
hotc Bàn so 

hoá 

01 

S hiig h so': 10 b (Cách thirc thirc hin: Trirc tip hoc DVBCCI), trong do cO 
01 b ho so gôc; bàn chInh van bàn giây dOi vâi ho so gOc; sO 1ung ho so có the thay 
dôi thy thuc vào sO luçing các thành viên Hi dông thâm djnh cap tinh lien quan tham 
giathâmdjnhdii an. 

- Bthc 2: Si K hoach và D&u tu tip nhn và kim tra h so dr an; gCri h so d1r an 
tri các thành vien Hi dông thâm dinh cap tinh, các co quan, don vj cO lien quan 6' 
dja phuong dê xin kiên (trong do: Co quan chuyên mon quàn 1 dâu tu cong ti dja 
phucing chü trI thâm djnh nguOn von và khà näng can dOi von dâu tu cOng theo quy 
djnli cüa pháp 1Utt ye dâu tu cong trong tru6'ng hcip dr an PPP diing von dâu tu 
cOng, gui Hôi dOng thâm djnh Cap CO sâ hoe don vt  dugc giao nhim v11 thâm djnh). 
Trên co s6' tng hç'p kin cüa CáC co quan lien quan, S6' K hoch và Du tu dánh 
giá, cO kiên kêt 1un lam co s6' de báo cáo Uy ban nhân dan tinh. 
- Thai gian thâm djnh: 25 ngày lam vic. 
Cách thz'cc thzrc hiçn.' Trirc tip hoäc qua H thông thông tin giãi quyêt TTHC tinh 
Dja diem gt'ii hO so': Trung tarn Phiic vi hành chInh cong tinh Ha Giang 
Thành phdn h so'.' 

STT A • Ten thanh phan ho so' Muthành 
x phan ho so' 

Tiêu chun 
S 

hrçrng . 
Truc tiep 

DVC true 
tuyen 

1 

T6' trInh d nghi phê 
. 

duyet noi dung dieu 
,' •, x chrnh chu truong dau 

Ban chinh 
vanban . 

giay 

Ban dien tu 
duoc ky so 

01 
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2 
Dr thào quyt djnh 
diu chinh chU truong 
du tu 

Bàn dçr thào Bàn dir thão 01 

3 
Ni dung diu chinh 
báo cáo nghiên ciru 
tinkhãthi 

Bàn chmnh 
van bàn 

giy 

BãndintCr 
duçc k so 

01 

4 
Báo cáo thm djnh, 
thm tra di vth các nôi 
dung diu chinh 

Bàn chInh 
van bàn 

giy 

Bàn diêntu 
duoc k s 

01 

Tài 1iu pháp 'Y  khac 
có lien quan cüa dir an 

Bàn chInh 
vänbàn 
giy; bàn 
sao chüng 
thc bàn 
gi.y hoc 
bàn sao 

Bàn diêntCr 
ducicks 
hotc bàn 

sao chüng 
thuc diên ttr 
hoc bàn s 

hoá 

01 

- Blthc 3: Chü tjch Uy ban nhân dan tinh xem xét, trInh Hi &ng nhân dan cp tinh 
xem xét, quyt djnh: Thii hin theo quy djnh kS'  hp Hi dng nhân dan tinh. 
Can ci van bàn dng thun cüa FIDND cp tinh, UBND tinh ban hành Quyt djnh 
diu chinh chü trrnmg du tu dr an PPP: 15 ngày lam vic. 
Van phông UBND tinh trà kt qua cho khách hang va S K hoch và Dâu tu 
Cách thü'c thirc hiçn: Trirc tiêp hoic qua DVBCCI hoc qua dja chi thu din tCr dà 
dang k. 
Dja diem trá ket quá. Trung tam Phijc vii hành chInh cong tinh Ha Giang, so 519, 
du&ng Nguyn Trài, thành phô Ha Giang, tinh Ha Giang ho.c qua dja chi thu din tir 
khách hang dà däng k trên He thông thông tin giài quyt TTITIC tinh 
(dichvucong.hagiang.gov.vn) hoc Cong Djch vii cong Quc gia (dichvucong.gov.vn) 

KIt qua giái quylt: 

STT Ten k& qua TTHC Mu kt qua 
TTHC 

Tiêu chun 
So 

lugng 
Trrc tip 
hoc qua 
DVBCCI 

DVC tr IC 

tuyên 

1 

Quyt djnh diu chinh 
chü truang du tLr d%r 
an ppp do nhà d.0 tu 
d xut. 

Bàn chInh 
van bàn 

giay 

Bàn diên tu 
duic k s 

01 

- Bithc 4: Trong thi han  10 ngày k tr ngày có quyt djnh phê duyt diu chinh thu 
truang du tu, UBND tinh to chirc cong b thông tin dx an, gm: 
- Quyt djnh phê duyt diu chinh chü trucrng du tu. 
- Thông tin v dja chi lien h cüa cci quan cO th.m quyn, ca quan k kt hqp dng, 
ben mi thu. 
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4 

Thö'i han giãi quyt TTHC: 
- Theo quy djnh cüa pháp lut: 

Th?yi hn thm djnh 30 ngày lam vic, k tr ngày nhan dü h sci hqp 1. 
Thai hn phê duyt Quyt djnh diu chinh chü trmYng d&u tu dir an PPP: 15 
ngày lam vic. 
- Theo thyv tl tgi dja phircing. 

Thii hn thm djnh 30 ngày lam vic, k tr ngày nhn dü h so hqp 1. 
Thii hn phê duyt Quy& djnh diu chinh chü trucmg du tu dir an PPP: 15 
ngày lam vic. 

5 Dôi ttrçvng thiyc hin thu tiic hành chInh: To chirc 

6 

Co quan giãi quyt thu tiic hành chInh: 
- C!cr  quan thirc hin: S K ho.ch và Du hr 
- Cci quan phi hcip (tham gia thdm djnh dt an): các thành viên Hi dng thm 
djnh cap tinh và các co quan, don vj có lien quan a dja phuong 
- Ccx quan có tMm quyê'n: UBND tinh; HDND tinh Ha Giang. - - 

7 PhI, 1 phi (nu có): Không có. 

8 

Yêu cu, diêu kin thrc hin thu tiic hành chInh (nu có): 
Chz trwcxng du tu dy' an PPP du'crc diu chinh khi thay ddi myc tiêu, dia dim, 

quy mó, logi hcxp dông dy' an PPP, tang tong mi'c dáu tu' tic 10% trà len hoçc 
tang giá trj vOn nhà nu'ác trong dy' an PPP trong các tru'O'ng hcrp sau day: 
a) Dy' an bj ánh hzthng bài sy' kin bá't khá kháng, 

b) Quy hogch, chInh sách, pháp lut có lien quan thay ddi, 

c) Khi diu chinh báo cáo nghien ct'cu khá thi. 

9 

Can cii' pháp I thu tuc hãnh chInh: 
- Lut D.0 lit theo phuong thüc di tác cong tu s 64/2020/QH14 ngày 18 tháng 
6 näm 2020; 
- Nghj djnh s 35/2021/ND-CP ngày 29/3/2021 cüa ChInh phU quy djnh chi 
tiêt va hithng dan thi hành Luat  Dâu tu theo phuong thüc dôi tác cong tu; 

- Quylt djnh s 1643/QD-BKI-IDT ngày 10/12/2021 ca B5 trrthng Bç5 Ké 
hogch và Dâu tu' ye vic cOng hO th tyc hành chInh thadOi, hO sung trong 17nh 
vy'c dâu tu' theo phu'cmg th&c dOi tác cong tu', dâu tháu thuç5c phgm vi cht'c 
nàng quán lj cia Bó Kê hoçich và Dâu hr. 

* Ghi chá: TTHC du'rc tha &i, b sung v ma TTHC, yêu cáu, diu kiên thy'c hin thi 
tyc hành chInh và can ci'pháp lj. 

Ma thu tiic: 1.009494 

Ten thu tiic: Them djnh diu chinh báo cáo nghiên cfru khã thi, quyt dlnh  phê 
duyt diêu chinh dir an PPP do nhà dâu tir dê xuât. 
1. Cap thiyc hin: Cp tinh 

2. Linh vlyc: Du tu theo phuong thüc di tác cong tu. 
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3. TrInh tir thrc hiên: 
3.1 Gfri (n3p) hi so' TTHC: 
- Buâc 1: Nhà du tu 1tpt trInh d nghj nOi  dung diu chinh báo cáo nghiên cüu khà 
thi, diu chinh c4 an PPP do nhà dâu tu dê xuâ't trInh Uy ban nhân dan cp tinh. 
- Buâc 2: lily ban nhân dan cp tinh xem xét, trà ku bang van bàn ch.p thuan hoc 
không chip thu.n vic nhà d&u tu 1p h so diu chinh báo cáo nghiên cru tin khã 
thi. 

- Brnuc 3: Sau khi ducuc Co quan có th.m quyn chip thun, nhà d.0 tu 1p h so diu 
chinh báo cáo nghiên c1u khà thi gi:ri h so dn co quan có thrn quyn. 
Cách thic thyc hiçn: Trrc tip hoc DVBCCI hoc DVC trirc tuyên müc d 4. 
Dja diem gz'i hc Sci: Triic tip hoc qua DVBCCI: tti Trung tam Phiic vi hành chInh 
cong tinh Ha Giang, s 519, duO'ng Nguyn Trài, thành phô Ha Giang, tinh Ha Giang 
hoc qua djch v cong trrc tuyên mirc d 4 tai  H thông thông tin giài quyt TTHC 
tinh (dichvucong.hagiang.gov.vn) hoc Cong Dch v11 cong QuOc gia 
(dichvucong.gov.vn). 

Thành phn h So': 

STT Tênthànhphnh 
so' 

Muthành 
phãn h so' 

Tiêu chun 
So 

hrçrng Trirc tiêp 
ho.c qua 
DVBCCI 

DVC trc 
tuyên 

1 
Van bàn d nghj thrn 
dinh 

Bàn chInh 
van bàn . 

giay 

Bàn diênttx 
duac k s 

01 

2 

Du thào Tu trInh d 
nghj quyt djnh phê 
duyt diêu chinh dir 
an 

Bàn du thão Bàn du thão 01 

3 
Ni dung diu chinh 
Báo cáo nghiên thu 
khãthi 

Bàn chInh 
van bàn 

. 
giây 

Bàn diên ti:r 
duoc k s 01 

4 

Quyt djnh chü 
truong dtu tu (ho.c 
quyt djnh diu chinh 
chü truong dâu P1, 
nu cO). 

Bàn chInh 
van bàn 
giy; bàn 
sao chCrng 
thrc bàn 
giây ho.c 
bàn sao 

Bàn din tr 
ducuc k so 

hoàc bàn sao 
chCmg th%rc 
dién tir hoäc 
ban s hoá 

01 

Quyt djnh phê duyt 
kêt qua lira chon nhà 
du tu (truô'ng hcup dr 
an iimg diing cOng 

01 
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ngh cao, cong ngh 
mOi). 

6 

Hsovhuxcáchpháp 
näng hrc, kinh 

nghim cüa nhà d&u 
tr 

01 

7 
Tài 1iu pháp 1 khác 
cóliênquancüadiián 01 

S lwcing h scl. 10 b (Cách thi'rc thixc hin: Trrc tip hoc DVBCCI), trong do có 
01 b ho so gc; bàn chInh van ban giy di vth ho so gôc; s lugng h so có th thay 
di tüy thuc vào si lugng các thành viên Hi dng thm djnh c.p tinh lien quan tham 
gia thâm djnh dir an. 

3.2 Gidi quylt h so' TTHC 
- Biroc 1: Uy ban nhãn dan tinh giao Sâ K hoch và Du tu thii 1 h so: 05 ngày 
lam vic, k tr ngày nhn dU h so hçip 1. 
Van phOng UBND tinh gri h so cho Sä K hoach  và Du tu: 
Cách thác thy'c hiçn: Trirc tip hoc qua H thng thông tin giài quyt TTHC tinh. 
Dja dim gzi h so': Trung tam Phc vi hành chInh cong tinh Ha Giang 

Thành p/ian h so': 

STT Ten thành phân ho so' Muthành 
h 

Tiêu chuân s 

hrqng 
(b) Tc tip DVC triTe 

tuyen 

1 
Van bàn giao S& K 
hoach va D.0 tu thu 
12 h so 

Bàn chInh 
van bàn 

giy 

Bàndiêntr 
dugc k so 

01 

2 
H so tip then ti 
Trung tam Phiic vi 
hành chInh cong 

Bàn chInh 
van bàn 
giy; bàn 
sao chüng 
thuc bàn 
giây hoc 
bàn sao 

Bàn diên tCr 
duoc k so 

hoàc Bàn sao 
chüng thirc 
diên tü hoäc 
Bàn s hoá 

01 

Sc lwig h so': 10 b (Cách thirc thrc hin: Trrc tip hoc DVBCCI), trong dO có 
01 b ho so g&; bàn chInh van bàn giây dôi vOi h sogôc; s luçing h so có the thay 
di tuy thuc vao s6 luçmg các thành viên Hi dng thâm djnh cap tinh lien quan tham 
gia thâm djnh dir an, 

- Biro'c 2: S& K hoch và Du tu tip nhn và kim tra h so dir an; gi:ri h so dir an 
ti các thành viên Hi dng th.m djnh cap tinh, các Co quan, don vj có lien quan & 
dja phuong d xin kin (trong do: Co quan chuyên mon quàn 1 du tu cOng ti dja 
phuong chü trI thâm djnh nguôn von và khã näng can di von dâu tu Cong ,theo quy 
djnh cUa pháp 1u.t v du tu Cong trong tru&ng hcrp dr an PPP sir dçing von du tu' 
công, gi11 Hi dng thm dnh cp co sâ hoc don vj duçyc giao nhim v11 th.m djnh). 
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Trên cci sâ tng hç'p kin eüa các cci quan lien quan, Sâ K hoeh và Du tu dánh 
giá, có kin kêt 1u.n lam c s dê báo cáo Uy ban nhân dan tinh. 
- Thñ gian thAm dinh: 55 ngày lam vic. 
Cách thz'c thy'c hin: Trirc tiêp hoc qua H th6ng thông tin giãi quyt TTHC tinh 
Dja dim gi h So': Trung tam Phijc vi hành chInh cong tinh Ha Giang 

Thànhphdn h so': 

STT Ten thành phn h so' Mu thành 
phân ho so' 

Tiêu chuãn 
S 

lurong 
Trrc tiep 

DVC true 
tuyen 

1 
T trInh d nghj phê 
duyt diu chinh dix 
an 

Bàn chInh 
van bàn 

giây 

Bãndiêntir 
k 

01 

2 
Du thão Quyt djnh 
phê duyt diêu ehinh 
du an 

Bàn dir tháo Bàn dr thào 01 

3 

Ni dung diu chinh 
Báo cáo nghiên cIru 
khà thi (dà ducic nhà 
du tu hoàn thiên theo 

kin cüa thành viên 
hi dng thm djnh 
cap tinh). 

Bàn chInh 
van bàn 

giy 

Bàn diêntu 
dirge k s 

01 

Báo cáo thm dinh 
nôi dung diu chinh 
báo cáo nghiên cru 
khãthi 

Bàn chInh 
van bàn . 

giay 

Bàn din 
ducic k so 

01 

5 

Quyt djnh chü 
trucmg du tu (hoc 
quyt djnh diu chinh 
chU truang du tu, 
nuco). Bàn chInh 

van bàn . 
giay, ban 
sao chi'rng 
thc bàn 
giy hotc 
bàn sao 

Bàn then tir 
dugc k so 

hoc bàn sao 
chüng thuc 
diên ti'r hoäc 
bn s hoá 

01 

6 

Quy& djnh phê duyt 
ket qua ha chon 
du tu (truông hgp dçr 
an 'Crng ding cOng 
ngh cao, cong ngh 
mdi). 

01 

7 
Tài lieu pháp l khác 
có lien quan cüa dr 
an. 

01 

- Bu'o'c 3: Chü tjeh Uy ban nhân dan tinh xem xét, trinh Hôi dng nhân dan cp tinh 
xem xét, Co kin: Th?i hn theo quy djnh kS'  h9p Hi dng nhãn dan tinh. 
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Can cir van bàn dng thuan eüa HDND cp tinh, UBND tinh ban hành Quyt djnh 
phê duyt ni dung ä'iêu chinh dir an PPP do nhà dâu tu dê xuât: 15 ngày lam vic. 
Van phèng UBND tinh trã kt qua cho khách hang và Si K hoach  và D.0 tu. 
Cách thü'c thyc hin: Tc tiêp hotc qua DVBCCI hoe qua dja chi thu din tr dà 
clang k. 
Dja cYiêm trá két quá. Trung tam Phiic vii hành chInh cong tinh Ha Giang, s 519, 
duing Nguyen Trâi, thành phô Ha Giang, tinh Ha Giang ho.c qua dja chi thu din tCr 
khách hang dA clang k trên H thông thông tin giãi quyêt TTHC tinh 
(diehvueong.hagiang.govvn) hoe Cong Djch vii cong Quôc gia (dichvucong.gov.vn) 
Ket ctuá  giái quyk 

STT Ten kt qua TTHC Mu kt qua 
TTHC 

Tiêu chun 
So 

lucmg 
True tiêp 
hoac qua 
DVB CCI 

DVC true 
tuyen 

1 
Quyt djnh phê duyt 
nôi dung diêu chinh 
du an PPP do nhà dâu 
tu d xut. 

LI  

LUC 

Bàn ehInh 
van bàn 

giây 

Bàn diên tcr 
duoc k)' SO 

01 rviAu 03_PHU 
IlL doc 

4 

Thoi hin giãi quyt TTHC: 
- Theo quy djnh ciapháp lu2t: 
Thii hn thm djnh 60 ngày lam vic, k tr ngày nhn dü h sci hcip 1. 
Thai han  phê duyt ni dung diu chinh dr an PPP: 15 ngay lam vice. 
- Theo thz!c té' tgi dia phuvi'zg: 
Thii han  thm djnh 60 ngày lam vic, k tr ngày nh.n dü h sci hcrp 1. 
Th?i1 hmn phê duyt ni dung diu ehinh dir an PPP: 15 ngày lam vic. 

5 Di ttrçrng thiyc hin thu tuc hành chInh: To chirc 

6 

Co quan giãi quyt thu tiic hành chInh: 
- Cci quan thy'c hin. Si K hoach và Du tu. 
- Cci quan pho'i hcip (tham gia thdm djnh dic an). the thành viên Hi dng th.m 
djnh cap tinh và các cci quan, dcin vi có lien quan i cia phucing. 
- Cci quan có thdm quyê'n. UBND tinh; HDND tinh Ha Giang. 

7 Phi, 1 phi (nu có): Không có. 

8 

Yêu cu, diu kiin thrc hiên thu tic hành chInh (nêu có): 
Dr an duçic diu chinh trong các truông hçip sau day: 
a) Dr an bj anh hu&ng bii sir kin b.t khá kháng; 
b) Xu.t hin các yu t mang iai  hiu qua cao han v tài ehInh, kinh t - xã hi 
chodirán; 
c) Quy hoach, chInh sách, pháp lut có lien quan thay di gay ành huàng tr1rc 
tiêp den m%lc tiêu, dja diem, quy mô eüa dir an; 
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d) Không lira ch9n thrcrc nhà du tir thirc hin dir an. 

Can dr pháp 1 cüa thu tiic hành chInh: 
- Lu.t Du tu theo phucmg thirc di tác cong lit s 64/2020/QH 14 ngày 18 tháng 
6 nàm 2020; 
- Nghj djnh s 35/20211ND-CP ngày 29 tháng 3 näm 2021 eüa ChInh Phü quy 
djnh chi tiêt và huàng dn thi hành Lut Dâu tu theo phuong thirc dôi tác cong 
tu; 
- Quylt djnh s 1643/QD-BKHDT ngày 10/12/2021 cza B5 tru'&ng Bç3 KI 
hogch và FJáu tu' ye vic cong hO t/n'i tyc hành chInh tha dOi, hO sung trong linh 
vy'c dáu tu' theo phwoi'zg th&c dOi tác cOng tu', dáu thâu thu(5c phgm vi chjc 
nàng quán l cia B5 Ké hoqch và Dâu hr. 

* Ghi chá: TTHC du'çrc tha di, b sung v ma TTHC và can thpháp ly. 

Ma thu tic: 2.002283 

Ten thu tic: Danh mvc  d%r an dtu lit Co sü diing dt do nhà d.0 lit d xut (di vOi 
dir an không thuc din chap thun chü truang dâu tu) 

1. Cp thijc hin: C.p tinh. 

2. Linh vrc: Du thu 

3. TrInh ti.r thirc hiên: 
3.1 Gü'i (n3p) ho so' TTHC 
Nba du tu 1p h sa d xut dir an gi11 Sr K hoch và Dtu tu 

Cách thi'c thzec hiçn: Trrc tip hoc qua djch vi BCCI ho.c qua Djch vii cong trirc 
tuyên mire do 4. 

Dja diém gi'ti h sci: Trirc tip hoc qua djch vii BCCI: ti Trung tam Phic vii hành 
chInh cong tinh Ha Giang (so 519 thrOng Nguyen Trài, thànhphô Ha Giang, tinh Ha 
Giang) hoc qua djch vi cong trirc tuyên müc d 4 ti H thông thông tin giài quyêt 
TTHC tinh (dichvucong.hagiang.gov.vn). 

Thành phdn hd so': 

STT Ten thành phân h so' Mu thanh 
phan ho so' 

Tiêu chuân 
So 

Itrçrng 
True tip 
hoc qua 
DVBCCI 

DVC 
true 
tuyk 

1 

Vn bàn d nghj th'çrc hin du 
an dau tu có diing dat, bao 
gôm cam kêt chju mci chi 
chI, riM ro nêu ho sadê xuât 
dx an không dugc chap thuan 

Bàn chInh 
van bàn 

giây 

Ban din 
tir dugc 

k so 
01 

2 

NOi dung d xut du an du 
lit gom: Ten du an, muc tieu 

x dau lit, quy mo dau lii, sa bo 
tong ehi phi thirc hien dçr an, 

Ban chmh 
van ban . 

giay 

Ban dien 
tuduoc 
kyso 

01 
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von du tu, phuo'ng an huy 
dng vOn, dia dim, thai han, 
tiên d dâu tu; phân tIch hiu 
qua kinh t - xà hi cUa dx an 
D xu.t du kin nhu cu sir 
diing dt; thông tin v hin 
trang si:r di1ng dat tai  dja dim 
thçrc hin dir án(nu co); mic 
dIch sir dung dat; các chi tiêu 
quy hoach ducic duyt 

Bàn chInh 
van bàn 

giây 

Bàn diên 
tt:rduoc 
k so 

01 

4 
Các tài lieu cn thit khá d 
giài trInh h sa d XULt dr an 
(neu co) 

Bàn chInh 
van bàn 

giy hoc 
bàn sao 
chi.mg 

thc bàn 
gi.y hoc 
bàn sao 

Bàn din 
tCr ducic 
ks 

hoc bàn 
sao 

chirng 
thirc diên 
t1r hoc 
bàn so 

hoá 

01 

Sclupnghso': 01 b. 

3.2 Gidi quylt hE so' TTHC 
-  Bu'ác 1: Si K hoich va Du tu tip nhin h s cüa khách hang, truông hçip h so 
chua hcp 1 gui thông báo d nghj süa dôi, bô sung, giãi trInh tâi khách hang d bô 
sung, hoàn thin h sc: 03 ngày lam vic. 
- Btthc 2: Sâ K hotch và DAu tu ph6i hçip v9icác cci quan có lien quan tng hçip 
danh miic dir an dAu lit có s1r dng dt, xác djnh yêu cu sa b ye näng lrc, kinh 
nghim cüa nhà du tu, báo cáo ChU tch TiJy ban nhân dan c.p tinh xem xét quyêt 
djnh: 30 ngày lam vic. 
Cách thr'c thrc hin: Trirc tip hoc qua H thng thông tin giài quyt TTHC tinh 

Dja die2m güi h so': ti Trung tam Phiic v hành chInh cOng tinh (S 519, duing 
Nguyn Trâi, TP Ha Giang, tinh Ha Giang) 

Thành phcn h scr. 

STT Ten thành phn ho SY 
Mu thãnh 
phn ho s(Y 

Tiêu chun 
So 

Itrçrng 
Trrc tip 
hoc qua 
DVBCCI 

DVC 
tnrc 

tuyên 

1 
Báo cáo kt qua thrn djnh 
cUa Sâ K hoach và Du tu 

Bàn chinh 
van bàn 

giay 

Bàn diên 
tcr duc 
ksô 

01 

2 
Dr thão Quyt dnh phé 
duyt danh m1ic dr an do nhà 
du tu d xut 

Bándu 
thão 

Bàn dir 
thão 

01 
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3 
' kin tham gia cüa các &m 

. 
v 

Bansao Bansao 01 

4 
Ho so' tiep nhan tu khach 
• . 

hang tai Trung tam Phuc vu 
• ', hanhchmhcong 

Banchrnh 
vanban 
. 

giayhoac 
bansao 

Bàn diên 
tu du(Yc 
ky so 

hoac ban 
2 sohoa 

01 

Schrçtnghsc': 01 b 

- BwO'c 3: IJBND tinh xem xét, quyt djnh; trã kt qua cho Sâ K hoch và D.0 tu 
trã cho khách hang: io ngày lam vic. 

Cách th&c thrc hin: Trirc tiêp ho.c qua H thng thông tin giài quyt TTHC tinh 
Dja dkm trá kê't qua: Trung tam Phiic vii hành chInh cong tinh 

KIt qua giái quylt. 

SIT Ten kêt qua TTHC Miukt 
qua TTHC 

Tiêu chun 

lng Twc tip 
DVC 
trirc 

tuyên 

1 
Quyt dlnh  phê duytt danh 
muc du an do nhà dâu tu dê 
xuat 

Bàn chInh 
van bàn 

giay 

Bàn din 
tir duoc 
ky so 

Ban 
giây: 

bàn' 
ban 
diên 

tCr: 01 
bàn 

- Bu'öc 4: Si K hoch va Du tu chuyn kt qua giãi quyt thu titc hnh chinh cho 
Trung tam Phic vii hành chInh cong tinh dê trà kêt qua cho Doanh nghip. 
Cách th&c trá kIt qua: Tr'xc tip hoc qua djch vii BCCI hoc qua dja chi thu din tü 
khách hang däng k. 

Dja dilm trá kIt qUa.' Trçrc tip hotc qua djch vi BCCI ti Trung tam Phiic vi hành 
chInh cong tinh (So 519, du&ng Nguyn Trài, TP Ha Giang, tinh Ha Giang) hoc qua 
dja chi thu din tr khách hang dà dang k trên H thông thông tin giài quyêt TTHC 
tinh (dichvucong.hagiang.gov.vn). 

KIt qua giái quyêt: 

STT Ten ket qua TTHC Mu kt 
qua TTHC 

Tiêu chu.n 

lucing 

Trirc tiêp 
hoäc ua q 
DVBCCI 

DVC 
trirc 

tuyên 
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Quyt djnh phê duyt danh 
muc dir an do nha dau tu dê 
xut 

Bàn chInh 
van bàn 

giy 

Bàn din 
tCr duic 
k s 

01 

4 

Thô'i hn giãi quyh: 
- Theo quy djnh cia pháp lut: 

+ Trong th&i h.n 30 ngày k tr khi nhn duçic d xu.t, SO K hoach  và D.0 
tu phôi hçp vOi các ca quan có lien quan tong hqp danh miic dr an d.0 tu có 
sir dirng dat; dánh giá vic dáp üng day dU diêu kin xác djnh dir an dâu lit có 
sO diing dat quy djnh khoán 4 Diêu 108 Nghj djnh s6 31/2021/ND-CP; xác 
djnh yeu câu sci b ye nng lirc, kinh nghim cOa nhà dâu lit, báo cáo ChO tjch 
Uy ban nhân dan cap tinh. 
+ Trong thOi h,n 10 ngày k tO ngày nhn duçic báo cáo cUa SO K hoch và 
Dâu tu, ChO tjch Uy ban nhãn dan cap tinh xem xét, phê duyt danh m11c dir 
an dâu lit có sO dçing dat, trong do bao gôm yêu câu sa b ye näng içrc, kinh 
nghim cOa nhà dâu lit. 
- Theo thy'c te' tgi dja phu'oiig: 

+ Trong thOi hn 30 ngày k tO khi nhn dixcic d xut, SO K hoach  và Du 
lit phôi hcip vOi các ca quan Co lien quan tong hçp danh m11c diii an dâu tu Co 

sO dung dat; dánh giá vic dáp lrng day dO diêu kin xác djnh d%r an dâu lit có 
sO diing dat quy djnh khoán 4 Diêu 108 Nghj djnh so 3 1120211ND-CP; xác 
djnh yêu câu sa b ye nàng lirc, kinh nghim cOa nhà dâu lit, báo cáo Chü tjch 
Uy ban nhân dan cap tinh. 
+ Trong thOi htn 10 ngày k tO ngày nhn dugc báo cáo cOa SO Kê hoach và 
Dau lit, ChU tjch Uy ban nhân dan cap tinh xem xét, phê duyt danh miic dr 
an dâu tu cO si:r dicing dat, trong do bao gôm yeu câu sa b ye näng hrc, kinh 
nghim cOa nhà dâu lit. 

5 
IMi tirong thiyc hin thu tiic hành chInh: Cong dan Vit Nam, Can b, cong 
chOc, viên chOc, Doanh nghiêp, Doanh nghip có von dâu lix nuOc ngoài, To 
chOc (không bao gôm doanh nghip, HTX), Hçip tác xã. 

6 

Co quan giãi quyt thu tiic hành chinh: 
- Cci quan thc hiçn: SO K hoach và D.0 lit; 
- Cci quan pho'i hcrp: Các Ca quan, dan vj lien quan. 
- Cci quan Co thdm quyn: U ban nhân dan tinh. 

7 Phi, 1 phi (nu có): KhOng. 

8 Yêu câu, diu kiin thçrc hin thu tl?c  hành chInh (nu có): Không. 

9 

Can dr pháp 1 cüa thu ttic  hành chInh: 
- Lut du thu s 43/2013/QH13ngay 26/11/2013; 
- Lu.t Du lit s 61/2020/QH14 ngày 17/6/2021; 
- Nghj djnh s, 25/2020/ND-CP ngày 28 thang 02 nàm 2020 quy djnh chi tit 
thi hành môt so diêu cOa Luât Dâu thâu ye ira chon nhà dâu tu; 
- Nghj djnh s 31/2021/ND-CP ngày 26 tháng 3 näm 2021 cOa ChInh phU quy 
djnh chi tiet và huOng dn thi hành mt so diêu cUa Lu.t Dâu lit; 
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- Thông tu' sá 09/2021/TT-BKHDTngày 16 tháng 1] nám 2021 cüa Bç5 tru'&ng 
B5 Ké hogch và £'âu tu' hu'ó'ng dan ly'a chQn nhà dáu tu' thrc hin dr an dáu 
tu' theo phu'cing th'c dôi tác cong tu' và dy' an dáu tu' có th dyng dát, 
- Quyêt djnh sO 1643/QD-BKHDT ngày 10/12/2021 cia Bç3 trw&ng B5 Ké 
hogch và Dáu hr ye vic cOng bô th tyc hành chInh tha dOi, bO sung trong 
ltnh vrc ddu hr theo phwong th&c dOi tác cong tu, dáu tháu thuç5c phgm vi chik 
náng guán lj cia Bç5 Kê hogch và Dáu hr.  

* Ghi chá: TTHC du'çrc tha dii, b sung v can c&pháp lj cüa th tyc hành chInh. 
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