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

TỈNH QUẢNG NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc 
                                                                        

Số:   03  /2019/QĐ-UBND Quảng Nam, ngày   31  tháng 01   năm 2019 
 

QUYẾT ĐỊNH 

Ban hành Quy định thực hiện sửa chữa, cải tạo, bảo trì, nâng cấp,  

mở rộng trụ sở, nhà làm việc trên địa bàn tỉnh Quảng Nam 
 

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH QUẢNG NAM 

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

Căn cứ Luật Xây dựng ngày 18/6/2014; 

Căn cứ Luật Ngân sách nhà nước ngày 25/6/2015; 

Căn cứ Nghị định số 63/2014/NĐ-CP ngày 26/6/2014 của Chính phủ về 

quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Đấu thầu về lựa chọn nhà thầu;  

Căn cứ Nghị định số 46/2015/NĐ-CP ngày 12/5/2015 của Chính phủ về 

quản lý chất lượng và bảo trì công trình xây dựng; 

Căn cứ Nghị định số 59/2015/NĐ-CP ngày 18/6/2015 của Chính phủ về 

quản lý dự án đầu tư xây dựng; Nghị định số 42/2017/NĐ-CP ngày 05/4/2017 

của Chính phủ về sửa đổi, bổ sung một số điều Nghị định số 59/2015/NĐ-CP 

ngày 18/6/2015; 

Căn cứ Nghị định số 100/2018/NĐ-CP ngày 16/7/2018 của Chính phủ về 

việc sửa đổi, bổ sung, bãi bỏ một số quy định về điều kiện đầu tư kinh doanh 

thuộc các lĩnh vực quản lý nhà nước của Bộ Xây dựng; 

Căn cứ Thông tư số 10/2015/TT-BKHĐT ngày 26/10/2015 của Bộ Kế 

hoạch và Đầu tư quy định chi tiết về kế hoạch lựa chọn nhà thầu; 

Căn cứ Thông tư số 09/2016/TT-BTC ngày 18/01/2016 của Bộ Tài chính 

quy định về quyết toán dự án hoàn thành thuộc nguồn vốn nhà nước; Thông tư 

số 64/2018/TT-BTC ngày 30/7/2018 của Bộ Tài chính về sửa đổi, bổ sung một 

số điều của Thông tư số 09/2016/TT-BTC ngày 18/01/2016 của Bộ Tài chính 

quy định về quyết toán dự án hoàn thành thuộc nguồn vốn nhà nước; 

Căn cứ Thông tư số 58/2016/TT-BTC ngày 29/3/2016 của Bộ Tài chính quy 

định chi tiết việc sử dụng vốn nhà nước để mua sắm nhằm duy trì hoạt động 

thường xuyên của cơ quan nhà nước, đơn vị thuộc lực lượng vũ trang nhân dân, 

đơn vị sự nghiệp công lập, tổ chức chính trị, tổ chức chính trị - xã hội, tổ chức 

chính trị xã hội - nghề nghiệp, tổ chức xã hội, tổ chức xã hội - nghề nghiệp; 

Căn cứ Thông tư số 92/2017/TT-BTC ngày 18/9/2017 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; 

https://thuvienphapluat.vn/van-ban/tai-chinh-nha-nuoc/thong-tu-09-2016-tt-btc-quyet-toan-du-an-hoan-thanh-thuoc-nguon-von-nha-nuoc-302091.aspx
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Theo đề nghị của Giám đốc Sở Tài chính tại Tờ trình số 684/TTr-STC ngày    

25/12/2018. 

QUYẾT ĐỊNH: 

Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định này Quy định về thực hiện sửa 

chữa, cải tạo, bảo trì, nâng cấp, mở rộng trụ sở, nhà làm việc trên địa bàn tỉnh 

Quảng Nam. 

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày 15/02/2019.          

Điều 3. Chánh Văn phòng UBND tỉnh, thủ trưởng các Sở, Ban, ngành; 

Giám đốc Kho bạc Nhà nước tỉnh; Chủ tịch UBND các huyện, thị xã, thành phố 

và thủ trưởng các cơ quan, đơn vị  liên quan căn cứ quyết định thi hành./.                    
 

 

 Nơi nhận: 
- Như điều 3: 

- Bộ Tài chính (báo cáo): 

- TT HĐND tỉnh (báo cáo); 

- CT, các PCT UBND tỉnh; 

- Báo Quảng Nam (đăng thông tin); 

- Đài PT-TH tỉnh (đăng thông tin); 

- Cổng Thông tin điện tử tỉnh; 

- Cục Kiểm tra văn bản - Bộ Tư pháp; 

- Phòng Kiểm tra văn bản - Sở Tư pháp; 

- CPVP và các phòng chuyên viên; 

- Lưu: VT, KTTH. 

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN 

CHỦ TỊCH 

 

 

 

 

 

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

TỈNH QUẢNG NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc 
                  

QUY ĐỊNH 

Về việc thực hiện sửa chữa, cải tạo, bảo trì, nâng cấp, 

 mở rộng trụ sở, nhà làm việc trên địa bàn tỉnh Quảng Nam 

(Ban hành kèm theo Quyết định số 03  /2019/QĐ-UBND ngày 31 / 01 / 2019  

của UBND tỉnh Quảng Nam) 
 

Chương I 

QUY ĐỊNH CHUNG 

Điều 1. Phạm vi điều chỉnh, đối tượng áp dụng 

1. Phạm vi điều chỉnh: 

a) Quy định này quy định về sửa chữa, bảo trì, cải tạo, nâng cấp, mở rộng 

trụ sở, nhà làm việc (sau đây gọi tắt là sửa chữa công trình) trên địa bàn tỉnh 

Quảng Nam.  

b) Quy định này thực hiện đối với nguồn kinh phí chi thường xuyên ngân 

sách nhà nước, nguồn thu được để lại theo chế độ quy định (kể cả các Quỹ của 

đơn vị sự nghiệp) dùng để sửa chữa công trình với tổng mức dưới 2 tỷ đồng. 

Trường hợp công trình có tổng mức từ 2 tỷ đồng trở lên thực hiện bằng vốn đầu 

tư công. 

c) Quy định này không điều chỉnh đối với các dự án sử dụng vốn đầu tư 

công, xây dựng mới các hạng mục công trình trong các cơ sở đã có. 

2. Đối tượng áp dụng: 

a) Các cơ quan nhà nước cấp tỉnh; huyện, thị xã, thành phố (gọi chung là 

cấp huyện), xã, phường, thị trấn (gọi chung là cấp xã); 

b) Các tổ chức chính trị, tổ chức chính trị - xã hội; các hội được ngân sách 

nhà nước cân đối, hỗ trợ kinh phí hoạt động; 

c) Các đơn vị sự nghiệp công lập; 

d) Các cơ quan, đơn vị, tổ chức, cá nhân có liên quan đến sửa chữa công 

trình. 

Điều 2. Nguồn kinh phí 

Kinh phí thực hiện sửa chữa công trình từ các nguồn kinh phí sau: 

1. Nguồn kinh phí chi thường xuyên ngân sách nhà nước. 



2 

 

2. Nguồn thu được để lại theo chế độ quy định (kể cả các Quỹ của đơn vị 

sự nghiệp). 

Điều 3. Giải thích từ ngữ 

1. Trụ sở, nhà làm việc theo quy định này được hiểu là cơ sở vật chất thuộc 

quản lý của các cơ quan nhà nước, các tổ chức chính trị, tổ chức chính trị - xã 

hội, các hội, các đơn vị sự nghiệp công lập, bao gồm: nhà và vật kiến trúc trên 

đất trong khuôn viên đất được cấp có thẩm quyền giao quản lý sử dụng. 

2. Cơ quan quản lý xây dựng theo quy định này được hiểu là Sở Xây dựng 

(đối với công trình sửa chữa thuộc cấp tỉnh quản lý), là Phòng Kinh tế hạ tầng, 

phòng Quản lý đô thị (đối với công trình sửa chữa thuộc cấp huyện, cấp xã quản 

lý). 

3. Cơ quan quản lý tài chính theo quy định này được hiểu là Sở Tài chính 

(đối với công trình sửa chữa thuộc cấp tỉnh quản lý), là Phòng Tài chính – Kế 

hoạch (đối với công trình sửa chữa thuộc cấp huyện, cấp xã quản lý).  

4. Chủ đầu tư là chủ sở hữu hoặc người quản lý sử dụng công trình hoặc 

đơn vị được giao trực tiếp quản lý, sử dụng kinh phí để thực hiện sửa chữa công 

trình. Đối với dự án sử dụng kinh phí ngân sách của cấp xã, chủ đầu tư là Ủy 

ban nhân dân cấp xã. 

Chương II 

QUY ĐỊNH CỤ THỂ 

Điều 4. Trình tự thực hiện sửa chữa công trình 

Chủ đầu tư thực hiện sửa chữa công trình theo trình tự như sau: 

1. Đối với công trình có chi phí thực hiện dưới 20 triệu đồng: 

a) Tổ chức lập dự toán công trình sửa chữa, đồng thời thuyết minh chi tiết 

về tên bộ phận công trình sửa chữa; mục tiêu, sự cần thiết thực hiện sửa chữa; 

khối lượng công việc; dự kiến thời gian bắt đầu, thời gian kết thúc.  

b) Thực hiện sửa chữa công trình từ nguồn kinh phí hoạt động của đơn vị 

và tổ chức nghiệm thu, thanh, quyết toán theo thực tế công việc.   

c) Quyết toán nguồn kinh phí theo quy định tại khoản 1, Điều 12 Quy định 

này. 

2. Đối với công trình có chi phí thực hiện từ 20 triệu đồng đến dưới 500 

triệu đồng. 

a) Chủ đầu tư nêu mục tiêu, sự cần thiết sửa chữa báo cáo với cơ quan chủ 

quản (đơn vị dự toán cấp 1, nếu có) để khảo sát hiện trạng, thống nhất nội dung 

công việc sửa chữa công trình.  

b) Chủ đầu tư tổ chức lập, thẩm định và phê duyệt hoặc trình thẩm định, 

phê duyệt hồ sơ dự toán, hồ sơ thiết kế bản vẽ thi công – dự toán (thiết kế - dự 

toán) theo quy định tại khoản 1, Điều 6 Quy định này.  
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c) Lập dự toán, phân bổ dự toán kinh phí theo quy định tại Điều 7 Quy định 

này. 

d) Lập, thẩm định và phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu theo quy định 

tại Điều 8 Quy định này. 

đ) Tổ chức lựa chọn nhà thầu để thực hiện sửa chữa công trình. 

e) Tổ chức thực hiện sửa chữa công trình và quản lý chất lượng công trình 

theo quy định về xây dựng. Tổ chức nghiệm thu bàn giao đưa vào sử dụng, 

quyết toán, bảo hành công trình.   

g) Quyết toán nguồn kinh phí theo quy định tại khoản 1, Điều 12 Quy định 

này. 

3. Đối với công trình có chi phí thực hiện từ 500 triệu đồng đến dưới 2 tỷ 

đồng: 

a) Chủ đầu tư nêu mục tiêu, sự cần thiết và dự kiến kinh phí sửa chữa trình 

cơ quan chủ quản để tổng hợp trình (đơn vị dự toán cấp 1, nếu có) cơ quan tài 

chính, cấp có thẩm quyền (UBND tỉnh đối với trụ sở, nhà làm việc thuộc tỉnh 

quản lý và UBND cấp huyện đối với trụ sở, nhà làm việc thuộc cấp huyện và 

cấp xã quản lý) về chủ trương sửa chữa công trình. Cơ quan tài chính chủ trì, 

phối hợp với cơ quan xây dựng, cơ quan kế hoạch khảo sát hiện trạng, thống 

nhất công việc sửa chữa công trình và căn cứ vào nguồn kinh phí thực hiện sửa 

chữa theo Điều 2 Quy định này để tham mưu trình cấp có thẩm quyền đồng ý 

chủ trương thực hiện sửa chữa công trình.   

b) Tổ chức quản lý dự án đối với công trình sửa chữa theo Điều 5 Quy định 

này. 

c) Tổ chức lập, trình thẩm định và phê duyệt Báo cáo kinh tế kỹ thuật theo 

quy định tại khoản 2, Điều 6 Quy định này.  

d) Lập dự toán, phân bổ dự toán kinh phí theo quy định tại Điều 7 Quy định 

này. 

đ) Lập, thẩm định và phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu theo quy định 

tại Điều 8 Quy định này. 

e) Tổ chức lựa chọn nhà thầu để thực hiện sửa chữa công trình. 

g) Tổ chức thực hiện sửa chữa công trình và quản lý chất lượng công trình 

theo quy định về xây dựng. Tổ chức nghiệm thu bàn giao đưa vào sử dụng; 

quyết toán công trình; bảo hành công trình.   

h) Lập báo cáo quyết toán, thẩm tra và phê duyệt quyết toán dự án hoàn 

thành và quyết toán nguồn kinh phí theo quy định tại Điều 12 Quy định này. 

Điều 5. Thực hiện quản lý dự án đối với sửa chữa công trình 

Chủ đầu tư nếu đủ điều kiện, năng lực theo quy định về quản lý dự án đầu 

tư xây dựng thì sử dụng tư cách pháp nhân của mình và bộ máy chuyên môn 
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trực thuộc để trực tiếp quản lý dự án công trình sửa chữa; trường hợp không đủ 

điều kiện thực hiện, chủ đầu tư được thuê tổ chức, cá nhân có đủ điều kiện năng 

lực theo quy định về quản lý dự án đầu tư xây dựng hoặc ký hợp đồng ủy thác 

quản lý dự án với Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng tỉnh hoặc Ban quản lý khu 

vực nơi công trình thực hiện sửa chữa (Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng do 

cấp huyện thành lập) để quản lý dự án. 

Điều 6. Lập, thẩm tra, thẩm định và phê duyệt dự toán, thiết kế dự 

toán, báo cáo kinh tế kỹ thuật  

1. Đối với công trình có chi phí thực hiện từ 20 triệu đồng đến dưới 500 

triệu đồng: 

a) Trường hợp bảo trì công trình (việc sửa chữa công trình nhưng không 

bao gồm các hoạt động làm thay đổi công năng, quy mô công trình): 

Chủ đầu tư tự lập dự toán hoặc thuê đơn vị tư vấn có năng lực lập dự toán 

hoặc thiết kế bản vẽ thi công - dự toán, tổ chức thẩm định và phê duyệt dự toán 

(hoặc thiết kế bản vẽ thi công - dự toán). Trường hợp đơn vị không đủ năng lực 

thẩm định thì có thể thuê đơn vị tư vấn có chức năng thẩm tra dự toán, thẩm tra 

thiết kế bản vẽ thi công – dự toán trước khi phê duyệt.  

Đối với việc sửa chữa, bảo trì công trình có ảnh hưởng đến kết cấu công 

trình thì chủ đầu tư có trách nhiệm gửi hồ sơ thiết kế đến cơ quan quản lý về xây 

dựng có ý kiến góp ý trước khi phê duyệt.  

Chủ đầu tư không được chia nhỏ công việc sửa chữa, bảo trì dưới 500 triệu 

đồng để thực hiện phê duyệt dự toán, thiết kế - dự toán. 

b) Trường hợp cải tạo, nâng cấp, mở rộng công trình:  

Chủ đầu tư thuê đơn vị tư vấn có năng lực để thiết kế bản vẽ thi công - dự 

toán. Đối với công trình thuộc cấp tỉnh quản lý, chủ đầu tư gửi hồ sơ đến Sở Xây 

dựng thẩm định và phê duyệt thiết kế - dự toán (UBND tỉnh ủy quyền cho Sở 

Xây dựng phê duyệt thiết kế - dự toán đối với công trình này). Trường hợp công 

trình do cấp huyện quản lý, chủ đầu tư gửi hồ sơ đến Phòng Kinh tế hạ tầng, 

phòng Quản lý đô thị (đối với thành phố) để thẩm định thiết kế - dự toán trình 

UBND cấp huyện phê duyệt.  

Trong quyết định phê duyệt thiết kế - dự toán của Sở Xây dựng, của UBND 

cấp huyện yêu cầu công trình phải tổ chức công tác kiểm tra nghiệm thu trước 

khi đưa công trình vào sử dụng để chủ đầu tư căn cứ thực hiện. 

2. Đối với công trình có chi phí thực hiện từ 500 triệu đồng đến dưới 2 tỷ 

đồng: 

Chủ đầu tư tổ chức lựa chọn đơn vị tư vấn có năng lực lập Báo cáo kinh tế 

kỹ thuật, trình cấp có thẩm quyền thẩm định, phê duyệt. Về cơ quan thực hiện 

thẩm định, phê duyệt Báo cáo kinh tế kỹ thuật, cụ thể như sau: 
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a) Đối với công trình thuộc cấp tỉnh quản lý do Sở Xây dựng thẩm định 

thiết kế - dự toán, sau đó chủ đầu tư gửi hồ sơ đến Sở Kế hoạch – Đầu tư để 

thẩm định nội dung khác và thực hiện phê duyệt Báo cáo kinh tế kỹ thuật theo 

ủy quyền (Quyết định số 16/2017/QĐ-UBND ngày 26/7/2017 của UBND tỉnh 

ban hành quy định về phân cấp, ủy quyền phê duyệt thiết kế, dự toán công trình 

xây dựng trên địa bàn tỉnh Quảng Nam).  

b) Đối với công trình cấp huyện quản lý do Phòng Kinh tế hạ tầng, phòng 

Quản lý đô thị (đối với thành phố) thẩm định thiết kế - dự toán, sau đó chủ đầu 

tư gửi hồ sơ đến Phòng Tài chính - Kế hoạch để thẩm định nội dung khác và 

trình UBND cấp huyện phê duyệt Báo cáo kinh tế kỹ thuật.  

Trong kết quả thẩm định thiết kế - dự toán, cơ quan quản lý xây dựng phải 

nêu rõ công trình có tổ chức hay không tổ chức công tác kiểm tra nghiệm thu 

trước khi đưa công trình vào sử dụng để chủ đầu tư căn cứ thực hiện. 

Điều 7. Lập dự toán, phân bổ dự toán kinh phí 

Hàng năm vào thời điểm lập dự toán ngân sách năm sau, cơ quan, đơn vị 

căn cứ quyết định phê duyệt dự toán, thiết kế - dự toán, Báo cáo kinh tế kỹ thuật 

(tùy từng trường hợp cụ thể) lập dự toán kinh phí thực hiện sửa chữa công trình 

tổng hợp chung vào dự toán của cơ quan, đơn vị mình; gửi cơ quan chủ quản 

(đơn vị dự toán cấp I) kèm theo các hồ sơ tài liệu về lập và phân bổ dự toán như 

quy định tại điểm b khoản 1 và điểm b khoản 2 Điều 4 Thông tư 92/2017/TT-

BTC, để xem xét, tổng hợp chung vào dự toán của đơn vị dự toán cấp I gửi cơ 

quan tài chính cùng cấp để trình cấp có thẩm quyền quyết định phân bổ kinh phí. 

Trong năm, cơ quan, đơn vị phát sinh nhu cầu sửa chữa công trình thì thực 

hiện theo như quy định tại điểm a, b, khoản 2 Điều 4 (trường hợp công trình có 

chi phí thực hiện từ 20 triệu đồng đến 500 triệu đồng); điểm a, b, c khoản 3 Điều 

4 (trường hợp công trình có chi phí thực hiện từ 500 triệu đồng đến 2 tỷ đồng). 

Sau đó lập Tờ trình kèm theo quyết định phê duyệt dự toán, thiết kế - dự toán, 

báo cáo kinh tế kỹ thuật (tùy từng trường hợp cụ thể) và các hồ sơ tài liệu về lập 

và phân bổ dự toán như quy định tại điểm b khoản 1 và điểm b khoản 2 Điều 4 

Thông tư 92/2017/TT-BTC, gửi cơ quan tài chính cùng cấp để trình cấp có thẩm 

quyền quyết định phân bổ kinh phí.  

Trường hợp trong năm đơn vị tự sắp xếp trong phạm vi dự toán được giao 

có phát sinh nhu cầu sửa chữa công trình, thì đơn vị thực hiện sửa chữa công 

trình phải đảm bảo hồ sơ tài liệu về lập và phân bổ dự toán như quy định tại 

điểm b khoản 1 và điểm b khoản 2 Điều 4 Thông tư 92/2017/TT-BTC. 

Điều 8. Lập, thẩm định và phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu. 

Việc lập, trình, thẩm định và phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu thực 

hiện theo quy định tại Thông tư số 10/2015/TT-BKHĐT ngày 26/10/2015 của 
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Bộ Kế hoạch và Đầu tư quy định chi tiết về kế hoạch lựa chọn nhà thầu. Trong 

đó, cơ quan, đơn vị thực hiện lập, thẩm định và phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà 

thầu cụ thể như sau: 

1. Đối với sửa chữa công trình có chi phí thực hiện từ 20 triệu đồng đến 

dưới 500 triệu đồng: Chủ đầu tư tổ chức lập, thẩm định và phê duyệt kế hoạch 

lựa chọn nhà thầu để thực hiện. 

2. Đối với sửa chữa công trình có chi phí thực hiện từ 500 triệu đồng đến 

dưới 2 tỷ đồng: Chủ đầu tư lập kế hoạch lựa chọn nhà thầu trình Sở Kế hoạch – 

Đầu tư thẩm định và thực hiện phê duyệt (theo ủy quyền) kế hoạch lựa chọn nhà 

thầu đối với trụ sở, nhà làm việc thuộc tỉnh quản lý; trình Phòng Tài chính - Kế 

hoạch thẩm định và UBND cấp huyện phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu đối 

với trụ sở, nhà làm việc thuộc cấp huyện và cấp xã quản lý.  

Điều 9. Các hình thức lựa chọn nhà thầu  

1. Các hình thức lựa chọn nhà thầu: Đấu thầu rộng rãi, đấu thầu hạn chế, 

chào hàng cạnh tranh, chỉ định thầu. 

 2. Điều kiện đủ để áp dụng hình thức lựa chọn nhà thầu chỉ định thầu:  

a) Đối với công trình có chi phí thực hiện từ 20 triệu đồng đến dưới 500 

triệu đồng: Chỉ thực hiện chỉ định thầu cho gói thầu có giá trị không quá 100 

triệu đồng.  

b) Đối với công trình có chi phí thực hiện từ 500 triệu đồng đến dưới 2 tỷ 

đồng: Chỉ thực hiện chỉ định thầu cho gói thầu có giá trị không quá 500 triệu 

đồng đối với gói thầu dịch vụ tư vấn, dịch vụ phi tư vấn; không quá 01 tỷ đồng 

đối với gói thầu mua sắm hàng hóa, xây lắp. 

3. Điều kiện đủ để áp dụng hình thức lựa chọn nhà thầu chào hàng cạnh 

tranh rút gọn: Chỉ thực hiện đối với gói thầu có giá trị không quá 200 triệu đồng.    

4. Đối với các gói thầu đủ điều kiện để áp dụng các hình thức lựa chọn nhà 

thầu không phải đấu thầu; nếu cơ quan, đơn vị thấy cần thiết phải tổ chức đấu 

thầu để bảo đảm mục tiêu quản lý và sử dụng có hiệu quả ngân sách nhà nước 

thì tổ chức thực hiện đấu thầu rộng rãi theo quy định và báo cáo kết quả lựa 

chọn nhà thầu về cơ quan kế hoạch, cơ quan tài chính để theo dõi, tổng hợp. 

5. Căn cứ vào giá gói thầu, Thủ trưởng cơ quan, đơn vị áp dụng hình thức 

lựa chọn nhà thầu để tổ chức thực hiện theo đúng quy định. 

Điều 10. Quy trình thực hiện lựa chọn nhà thầu 

Chủ đầu tư thực hiện các bước và thủ tục hồ sơ lựa chọn nhà thầu theo quy 

định tại Nghị định 63/2014/NĐ-CP ngày 26/6/2014 của Chính phủ. Đồng thời, 

lưu ý việc đăng tải kế hoạch lựa chọn nhà thầu được duyệt lên hệ thống mạng 

đấu thầu quốc gia trong vòng 7 ngày làm việc, kể từ ngày văn bản phê duyệt kế 
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hoạch lựa chọn nhà thầu được ban hành; đăng tải thông tin về kết quả lựa chọn 

nhà thầu (KQLCNT) trong vòng 7 ngày làm việc, kể từ ngày văn bản phê duyệt 

KQLCNT được ban hành. 

Điều 11. Tạm ứng, thanh toán kinh phí 

Tạm ứng, thanh toán kinh phí sửa chữa công trình thực hiện theo quy định 

tại Thông tư số 39/2016/TT-BTC ngày 01/3/2016 của Bộ Tài chính sửa đổi, bổ 

sung một số điều của Thông tư số 161/2012/TT-BTC ngày 02/10/2012 của Bộ 

Tài chính Quy định chế độ kiểm soát, thanh toán các khoản chi ngân sách nhà 

nước qua Kho bạc Nhà nước hoặc văn bản thay thế sửa đổi, bổ sung (nếu có). 

Chủ đầu tư không phải mở mã số dự án để thực hiện tạm ứng, thanh toán 

kinh phí sửa chữa công trình tại quy định này. 

Điều 12. Quyết toán kinh phí 

1. Các công trình có mức vốn dưới 500 triệu đồng: Các cơ quan, đơn vị 

tổng hợp chung trong báo cáo quyết toán hàng năm theo quy định tại Thông tư 

số 107/2017/TT-BTC ngày 10/10/2017 của Bộ trưởng Bộ Tài chính Hướng dẫn 

Chế độ kế toán hành chính sự nghiệp và Thông tư số 137/2017/TT-BTC ngày 

25/12/2017 của Bộ Tài chính Quy định xét duyệt, thẩm định, thông báo và tổng 

hợp quyết toán năm. 

2. Các công trình có mức vốn từ 500 triệu đồng trở lên: Ngoài việc lập quyết 

toán hằng năm theo quy định như khoản 1 Điều này, chủ đầu tư chịu trách nhiệm 

lập báo cáo quyết toán dự án hoàn thành và các hồ sơ theo quy định tại Thông tư 

số 09/2016/TT-BTC ngày 18/01/2016 của Bộ Tài chính quy định về quyết toán 

dự án hoàn thành thuộc nguồn vốn nhà nước, Thông tư số 64/2018/TT-BTCngày 

30/7/2018 của Bộ Tài chính về sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư 

số 09/2016/TT-BTC ngày 18/01/2016 của Bộ Tài chính quy định về quyết toán 

dự án hoàn thành thuộc nguồn vốn nhà nước gửi cơ quan Tài chính thẩm tra, trình 

cấp có thẩm quyền phê duyệt quyết toán dự án hoàn thành (đối với công trình 

thuộc tỉnh quản lý chủ đầu tư gửi hồ sơ đến Sở Tài chính để thẩm tra, phê duyệt; 

đối với công trình thuộc cấp huyện quản lý gửi hồ sơ đến Phòng Tài chính – Kế 

hoạch để thẩm tra trình UBND cấp huyện phê duyệt). 
 

Chương III 

ĐIỀU KHOẢN THI HÀNH 

Điều 13. Điều khoản thi hành 

1. Thủ trưởng các Sở, Ban, ngành, các cơ quan thuộc UBND tỉnh; Chủ tịch 

UBND các huyện, thị xã, thành phố; các tổ chức, cá nhân hoạt động xây dựng 

trên địa bàn tỉnh Quảng Nam triển khai thực hiện theo đúng quy định.  

https://thuvienphapluat.vn/van-ban/ke-toan-kiem-toan/thong-tu-79-2003-tt-btc-huong-dan-che-do-quan-ly-cap-phat-thanh-toan-cac-khoan-chi-ngan-sach-nha-nuoc-qua-kho-bac-nha-nuoc-51239.aspx
https://thuvienphapluat.vn/van-ban/ke-toan-kiem-toan/quyet-dinh-19-2006-qd-btc-che-do-ke-toan-hanh-chinh-su-nghiep-11141.aspx
https://thuvienphapluat.vn/van-ban/tai-chinh-nha-nuoc/thong-tu-01-2007-tt-btc-huong-dan-xet-duyet-tham-dinh-thong-bao-quyet-toan-nam-co-quan-hanh-chinh-don-vi-su-nghiep-to-chuc-nsnn-ho-tro-ns-cac-cap-16272.aspx
https://thuvienphapluat.vn/van-ban/tai-chinh-nha-nuoc/thong-tu-09-2016-tt-btc-quyet-toan-du-an-hoan-thanh-thuoc-nguon-von-nha-nuoc-302091.aspx
https://thuvienphapluat.vn/van-ban/tai-chinh-nha-nuoc/thong-tu-09-2016-tt-btc-quyet-toan-du-an-hoan-thanh-thuoc-nguon-von-nha-nuoc-302091.aspx
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Riêng đối với công trình sửa chữa đã được phân bổ dự toán kinh phí trong 

dự toán ngân sách năm 2019, các cơ quan, đơn vị không phải xin chủ trương sửa 

chữa của cấp có thẩm quyền, các bước còn lại thực hiện theo quy định này. 

2. UBND các huyện, thị xã, thành phố căn cứ quy định này và điều kiện 

thực tế của địa phương để phân cấp, giao các đơn vị thực hiện quản lý và sửa 

chữa công trình cho phù hợp. 

3. Trong quá trình thực hiện, trường hợp các văn bản quy phạm pháp luật 

được dẫn chiếu để áp dụng tại Quy định này được sửa đổi, bổ sung hoặc thay 

thế bằng văn bản mới thì sẽ áp dụng theo các quy định hiện hành của Nhà nước. 

4. Trường hợp có phát sinh vướng mắc, các Sở, Ban, ngành, UBND cấp 

huyện báo cáo bằng văn bản cho Sở Tài chính để tổng hợp, tham mưu trình 

UBND tỉnh điều chỉnh theo thẩm quyền./.     
 

  TM. ỦY BAN NHÂN DÂN 

CHỦ TỊCH 

  

 

Đinh Văn Thu 
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