
UY BAN NHAN DAN CONG HOA XA HQI CHU NGHiA VIT NAM 
TNH THiJA THIEN HUE Dc lap - Tr do - Hnh phuic 
Se,: 3 /2022/QD-UBND Thita Thiên Hud ngày  8  tháng 8 näm 2022 

QUYET D!NH 
Ban hành quy djnh phân công, phãn cp quãn 1 và to chuc thiyc hin các 

chuwng trInh miic tiêu quôc gia giai don 2021-2025 
trên Uja bàn tinh Thua Thiên Hu 

UY BAN NHAN DAN TNH THiJA THIEN HUE 

Can ci Luçt T chj'c GhInh quyn dja phuv'ng ngày 19 tháng 6 nám 2015, 

Can c& Luç2t Si'ra dái, b sung m5t so' diu cta Lut T ch&c ChInh phz và 
Luçt TO chá'c Chinh quyén diaphirang ngày 22 tháng 11 nám 2019; 

Can c& Lu42t Ban hành van ban quyphgm pháp lut ngày 22 tháng 6 nám 2015, 
Can ci Lut Sza do2i, bO' sung mç3t sO' ä'iu cia Lut Ban hành van ban quy 

phgm pháp luçt ngày 18 tháng 6 nám 2020, 

Can c& Lut Ddu tu' cOng ngày 13 tháng 6 nàm 2019; 

Can ct Lut Ngân sách nhà nithc ngày 25 tháng 6 nám 2015, 

Can c&Lu2tXáy dyng ngày 18 tháng 6 nàm 2014; 

Can c' Lut Si'a di b sung mót s dieu cia Luat Xáy dyiig ngày 17 tháng 
6nám 2020; 

Can cz Nghj djnh sO' 40/2020/ND-CF ngày 6 tháng 4 näm 2020 cza Chinh 
phi quy djnh chi tié't thi hành m5t s diu cza Lut Dcu tzt cOng, 

Can c&Nghj dfnh sO'27/2022/ND-GF ngày 19 tháng 4 nám 2022 cza ChInh 
phz quy djnh co' cM quán lj, tO chzc thrc hin các chiro'ng trInh myc tiêu quc 
gia giai dogn 202 1-2025, 

Theo d nghj cza Giám dO'c S& KI hogch và Ddu tu' 

QUYET IMNH: 

Diu 1. Ban hành kern theo Quyt djnh nay quy djnh phân công, phân cp 
quán 1 va to chüc thirc hin các chiwng trmnh miic tiêu quc gia giai ctoan 2021-
2025 trén dia bàn tinh Thüa Thiên Hu. 

Diu 2. Diu khoãn thi hành. 

Quyt djnh nay có hiu 1irc có k tü ngayZ9 thang 8 nàm 2022 và thay th 
Quyt djnh s 28/2013/QD-UBND ngày 29 tháng 7 nàm 2013 cüa UBND tinh ye 
vic ban hành quy djnh phân công, phân cp và üy quyn quãn 1 chiwng trinh 
m1ic tiêu quc gia và mt so chrng trInh, dir an h trçi dâu tu có miic tiêu trén 
dia bàn tinh Thüa Thién Hue. 
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Diu 3. Trách nhiém thi hành 

Chánh Van phông Ur ban nhân dan tinh; Thu truông các Co quan tr1rc thuc 
U ban nhan dan tinh; ChU tjch Ur ban nhân dan các huyn, thj xâ, thành phô Hue 
và Thu tnr&ng các co quan, to chüc, Ca nhãn có lien quan chju trách nhim thi 
hành Quyêt djnh nay.!. 

Noi nhân: 
- Nhu Diêu 3; 
- TVTU, U HDND tinh; 
- Doãn DBQH tinh; 
- U' ban MTFJTQVN tinh; 
- Cic KiOm tra VBQPPL - B Tu pháp; 
- Các thành viOn UBND tinh; 
- HDND cac huyn, thj xã va TP Hue; 
- Ca quan Cong báo tinh; 
- Cong Thông tin din tü tinh; 
- VP: CVP, các PCVP và cac CV; 
- Liru:VT, XDCB. 

TM. UY BAN NIIAN DAN 
CHU TICH 

Nguyn Van Phtrong 



N CONG HOA xA HQI CHU NGHiA VIT NAM 
HUE Dc 1p - Tr do - Hnh phüc 

QUY DiNiI 
Phân công, phân cp quãn 1 và t chfrc thirc hin các chiro'ng trInh miic 

tiêu quc gia gial don 2021-2025 trên dja bàn tinh Thfra Thiên Hu 
(Kern theo Quyê't djnh sd 39/2022/QD-UBND ngàyl8tháng 8 nárn 2022 cza 

Uj ban nhán dan tinh Thzra Thiên Hul,) 

Chtro'ng I 

QUY D4NH CHUNG 

Diu 1. Phim vi diu chinh 

Quy djnh nay quy djnh v phân công, phãn cp quãn l' và t chrc thirc hin 
các chwmg trInh m11c tiêu quc gia (sau day vit tt là CTMTQG) giai do.n 2021-
2025 trén dia bàn tinh Thüa Thiên Hue. 

Diu 2. iMi ttrçng áp diing 

1. Các Sâ, ban, ngành cp tinh; Uy ban nhân dan (vit ttt là UBND) các huyn, 
thj xã, thành ph Hug; UBND xâ, phizông, thj ti411 trçrc tip quãn 1, diu hành thirc 
hin các CTMTQG giai don 2021-2025 trén dja bàn tinh Thüa Thiên Hut. 

2. Ca quan, t chüc, cá nhãn, ctng dng dan c.r tham gia hoc có lien quan 
dn các hoit dtng quàn l, diu hành thirc hin các CTMTQG giai do?n 202 1-
2025 trên dja bàn tinh Thüa Thiên Hut. 

Diu 3. Giãi thIch tu' ngü' 

1. Các S&, ban, ngành, ca quan, dan vj thuc UBND tinh gpi chung là các 
cci quan cap tinh. 

2. UBND các huyn, thi xã, thành pM Hu sau day gçi chung là UBND cp huyn. 

3. UBND xâ, phu?ing, thj tr.n sau day gçi chung là UBND c.p xâ. 

4. Ca quan chü CTMTQG thuc tinh là các cci quan c.p tinh trnmg l'rng vâi 
b, ca quan trung uang dixçc Thu tuàng ChInh phü giao chü CTMTQG. 

5. ChU dr an, chü tiu diii an, chü ni dung thành phn thuc CTMTQG cüa 
tinh (dixcrc gçi là chü dir an, tiu dir an, ni dung thành phn thuc tinh) là các ca 
quan cp tinh; UBND c.p huyn; UBND cp xä duçic UBND tinh giao nhim vi 
tuang üng vi b, co quan trung uong duçc Thu tuàng ChInh phü giao chU tn 
quán l mt hoc mt s dr an, tiu dir an, ni dung thành phtn thuc CTMTQG. 
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Diu 4. Nguyen tãc trong phãn cong. phân cap trong quãn 1, t chuc 
thic hin các chtro'ng trInh muc tiêu quc gia 

1. Thirc hin theo Diu 4 Nghj djnh s 27/2022/ND-CP ngày 19 tháng 4 nàm 
2022 cüa ChInh phü quy djnh ccy ch quãn 1, to chirc thrc hin các chiiong trInh 
mic tiêu quc gia giai don 2021-2025. 

2. Phân cp trách nhim, dam bâo phi hcip chat ch, tht.thng xuyên gia các 
ngành, các cap, dja phuxing có lien quan trong vic quán I thirc hin các 
CTMTQG. 

3. Phát huy vai trO chü th cüa ngiiOri dan và si.r tham gia, dOng gOp cüa cong 
dông dan cu vâo qua trInh 1p ké hotch, t chi'rc thirc hin các CTMTQG. 

Chirong II 

NHIYNG QUY D!NH CU THE 

Diu 5. Lp và giao k hoch thrc hin các CTMTQG giai don 5 nãm 
1. Lp k hoach  thirc hin các CTMTQG giai doan 5 näm 

a) Vic 1p  k hoch thirc hin các CTMTQG trên dja bàn tinh giai domn 5 näm 
duçc thirc hin sau khi Thu tu'âng ChInh phü giao k ho?ch CTMTQG giai don 5 
näm. 

b) Can ci.r 1p k hoach: 

- Thuc hiên theo khoán 2 Diu 6 Nghj djnh s 27/2022/ND-CP. 

- Các Nghj quyt cüa Hi dng nhân dan tinh v nguyen tic, tiêu chi và djnh 
müc phân b ngun ngân sách nhà nrOc thirc hin các CTMTQG. 

c) Ni dung k hoich thrc hin các CTMTQG giai don 5 näm: 

- Thixc hin theo dim a, dim b, dim c, dim d khoân 3 Diu 6 Nghj djnh 
s 27/2022/ND-Cp. 

- NOi dung, d1r kin mirc vn b trI, cci cu ngun vn theo trng dr an thành 
phân, tiêu dir an cho các ca quan cp tinh, UBND cp huyn; t 1 so hrçng dir an 
du ttr xay dirng thirc hin theo ca ch dc thü; danh milc dir an du ttr uu tiên 
(neu cO) 

2. Giao k hoich vn du tir phát trin ngun ngân sách nhà nuâc 5 näm 
a) Ca quan chü CTMTQG thuc tinh chju trách nhim 1p k hoch thirc 

hin CTMTQG do mInh quán 1 trên ca s clang k2 tir các ca quan quãn 1 thirc 
hiên CTMTQG, chü du an, chñ tiêu du an, chü ni dung thành phân, UBND cap 
huyn báo cáo UBND tinh phé duyt. 

b) Ca quan chü CTMTQG thuc tinh chju trách nhim 1p k hoach trung 
hin vM du ti.r phát trin th%rc hin CTMTQG do mInh quãn 1 trên ca sâ tong 
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hçp tir các co quan quán 1 thirc hin CTMTQG, chü dir an, chütiêu d%r an, chü 
nOi dung thânh phn, UBND c.p huyn g1ri Sâ K hoach và Dâu tu tong hcip, 
tham mint UBNT) tinh báo cáo Hi dng nhân dan tinh. 

c) Si K hoch và D.0 tu chü tn tham mru UBND tinh trInh Hi dông nhân 
dan tinh thông qua k hoch vn dAu ti.r phát trin ngun ngân sách nhá nuâc giai 
dotn 5 nãm trén co si van ban dàng k cüa các chü CTMTQG. 

d) CAn cü Nghj quyt cüa Hi dng nhân dan tinh; các co quan chü 
CTMTQG thuc tinh, UBND cp huyn hoAn chinh k hoch thirc hin các 
CTMTQG giai doan 5 nAm theo dim c khoán 1 Diu 5 quy djnh nay báo cáo 
UBND tinh (thông qua S& K hoch va Du tix) d giao k hoach bao gôrn: tng 
vn, Co cu vn ngân sách nbA nuâc theo tüng chuong trInh và chi tit dn ni 
dung, dir an thành phn; mijc tiêu, nhim vij va danh miic dr an du tu uu tiên 
(nu co) cho các Co quan cp tinh, UBND cAp huyn. 

Diu 6. Lp và giao k ho*ch thrc hin các CTMTQG hang nãm 

1. Lp k hoach thirc hin các CTMTQG hang nAm 

a) Vic 1p k hoach thirc hin các CTMTQG hang nAm cüa các chü 
CTMTQG thuc tinh, các co quan cAp tinh và các dja phwmg 1p cüng th?yi dim 
vài k hoch phát trin kinh t - xA hi, k hoach dAu tu cong và dir toán ngân 
sách hang nAm. 

b) CAn cü lap k hoach: 

- Kt qua thirc hin các CTMTQG (bao gm kt quA thirc hin miic tiêu, 
nhim vil; huy dng, phân b, s1r diing và giAi ngân ngun ngân sách nhà nl.râc; 
các ngun 1irc 1ng ghép khác) nAm truOc. 

- K hoach thirc hin các CTMTQG trung han cUa các chU CTMTQG thuc 
tinh, các co quan cAp tinh và các dja phi.wng duc cAp có thAm quyn phê duyt; 
các nhim vii cAp bach, dt xuAt mâi phát sinh dA thr?c cAp có thAm quyn thông 
qua nhirng chua có trong k hoach trung han các CTMTQG. 

- Chi thj cüa Thu tuó'ng ChInh phü v xay drng k hoach phát trin kinh t - 
xA hi vA dir toán ngân sAch nhà nixOc hng nAm; huàng dn xây drng k hoach 
phát trin kinh t - xA hci, 1p k hoach dAu tu cOng, 1p k hoach các CTMTQG 
hang nAm cUa Bçi K hoach và DAu tu; hung dn xây dimg dr toán ngân sAch nba 
nuc hAng nAm cüa B Tài chInh; hixàng dn xây dirng ni dung miic tiêu, nhim 
vii cüa co quan chü quán CTMTQG trung uang, co quan trung uong chü dir an 
thnh phAn. 

c) Ni dung k hoach: 

- Th?c hin theo khoAn 2 Diu 7 Nghj djnh s 27/2022/ND-CP. 
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2. Giao k ho.ch ngun ngân sách nhà nuc hang nàm 

a) Giao k hotch vn du tu phát trin: 

- Cor quan chü CTMTQG thuc tinh chju trách nhim 1p k hoch thirc hin 
CTMTQG do mInh quán 12 trên cci sâ dàng k tü các chU dir an, tiêu dir an, ni 
dung thành ph.n thuc tinh, UBND cp huyn báo cáo UBND tinh phê duyt. 

- Cc quan chü CTMTQG thuc tinh chju trách nhim l.p ké hoch hang näm 
vn d.0 tu phát trin thirc hin CTMTQG do mInh quán 1 trén cc sâ tong hçp tir 
các dir an thành phAn thuc tinh chi tiêt dn ni dung, dix an thành phân (tong m1rc 
và cc cu vén) va danh mic dir an dâu tu giri Sr Kê hoach  và Dâu tii tong hçp, 
tham mini UBND tinh báo cáo Hi dng nhân dan tinh. 

- S& K hoach và Du tu chU trI tham mini UBNI) tinh trInh Hi dng nhãn 
dan tinh quyt djnh phân b ngân sách nhà nuvc hang näm thirc hin các 
CTMTQG theo Diu 30, Diu 31 Lust Ngân sách nhà nix&c và Diêu 83, Diêu 84 
Lut EMu ti..r cong. Trong do lam rO phircing an phân b ngân sách nba nuóc cho 
các cci quan cAp tinh, UBND cAp huyên chi tiêt den ni dung, dir an thành phân 
(thng mlrc và Co cAu vn) và danh m11c dir an dAu ti.r. 

- Các cci quan chü CTMTQG thuc tinh hoàn chinh phucing n trInh phân b 
ngân sách nhà nuóc, phuong an giao niiic tiêu, nhim vi hang näm thirc bin cac 
CTMTQG trên co sâ dé xuât cüa các chü dir an, tiêu dir an, ni dung thành phân thuc 
tinh, UBND cAp huyn giri S Kê hoach và DAu tu tng hcp báo cáo UBND tinh. 

- S?i K hoach và DAu tir chü tn tham muu UBND tinh giao dir toán ngân 
sách nba rnrOt, miic tiêu, nhim vi hang nàm thiic hin các CTMTQG theo quy 
djnh tai  diem b khoán 5 Diu 7 Nghj djnh s 27/2022/ND-CP. 

- Diu kin ducic b trI vn dAu tu phát trin hang nàm: Các cong trinh, di,r 
an dAu ttx (báo cáo kinh t - k5' thu.t) phâi duçc cAp có thAm quyn quyt djnh, 
phê duyt. 

- Can ci1r Quyt djnh giao dir toán ngân sách nhà ni.thc, miic tiêu, nhim vii 
hang näm thrc hin các CTMTQG cüa UBND tinh, S Ké hoach và DAu tu thông 
báo kê hoach von dâu tu phát triên cho các chü dâu ti.r là cor quan cAp tinh; UBND 
cAp huyên thông báo k hoach vn dAu tu phát trin cho các chü dAu tir là UBND 
cap xâ, Ban quãn l dir an dAu tu và xây dimg cAp huyn, Ban quail i xã. 

- Vic diu chuyn vn các dir an dAu tu thuc CTMTQG do UBND tinh 
quyêt djnh. 

b) Giao kinh phi sir nghip: 

S& Tái chInh chü tn tham mini TJBND tinh trinh I-Ji dng nhân dan tinh 
thông qua và giao dir toán kinh phi sir nghip hng nãm thrc hin các CTMTQG 
theo các quy djnh, huàng dn cüa tnung wing, cüa B Tài chInh. 
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Diu 7. Phu'o'ng pháp, trInh tr 1p k ho,ch thirc hin các CTMTQG có 
siy tham gia cong dIng 

1. Phiiorng pháp 1p k hoch thirc hin các CTMTQG có sir tham gia cong 
dng thirc hin theo khoàn 1, khoán 2 Diu 8 Ngh djnh so 27/2022/ND-CP. 

2. TrInh tr 1p k hoach thirc hin các CTMTQG có sir tham gia cong  dông 

a) UBND cp xã: Thuc hiên theo khoãn 3 Diu 8 Nghi djnh s 27/2022/ND-CP. 

b) UBND cp huyn có trách nhim tng hçip k hoch tüng CTMTQG hang 
näm (chi tit danh mlic dr an du tis) do UBND cp xä trInh glri cci quan chü 
CTMTQG, Si K ho?ch  và Du til, S Tài chInh. 

c) Cci quan chü CTMTQG thuc tinh chü tn, phi hçip các cci quan cp tinh, 
các dja phucing lien quan xây dmg ké hoach  hang nàm bao gôm phucing an phân 
b ngân sách nhà nu&c (chi tit danh mijc dr an du tix, tong vn và cci câu von), 
phi.rcing an giao mitc tiêu, nhim vv hang nãm thirc hin các CTMTQG gii S Ké 
hoch và Du ti.r, Si Tài chinh. 

Diu 8. Quãn 1 ngân sách 

1. Quán l ngun vn: UBND tinh thng nht quân l ngun vn các 
CTMTQG trên cija bàn tinh. 

2. Phuang thüc cp phát, thanh toán vn: 

a) Các chucing trInh, dix an dixçic giao UBND cp huyn, UBND cp xâ lam 
chü du tu hoc trirc tip quãn l vâ sà diing kinh phi: 

- Trén cci sà k hoch vn dã dixçic UBND tinh giao dir toán, S& Tâi chInh 
tong hçip và thông báo cho ngân sách huyn d các dja phucing ti chic thrc hin 
Va giài ngân. 

- Vic tm rng vn, rut d? toán, thanh toán vn cho trng cong trInh, dir an 
thirc hin theo quy djnh và huOng dn cüa Si Tài chInh hAng nàm (nu co). 

b) Các chixcing trInh, dr an do Chu tjch UBND tinh quyt djnh dAu tu Va giao 
các cci quan cap tinh (bao gOm cã các dan vj tr1rc thuc) lam chü dAu tu hotc trrc 
tiêp quàn l và sir diing kinh phi: S& Tài chInh thirc hin cAp phát và thanh toán 
von thông qua Kho btc Nhà nuOc tinh. 

A A Dieu 9. Quan ly dau ttrxay dçrng 

1. ThAm quyn quyt djnh dAu tu: 

a) Chü tjch UBND cAp xa quyt djnh dAu tu các dir an dAu tu xây dirng thirc 
hién theo cci ch däc thu. 

b) Chü tjch UBND cAp huyn quyt djnh dAu tu các dir an dAu tu xay dirng 
thuOc ngun von ngân sách nhà nuc duçic giao cho UBND cAp huyn trong k 
hoch vn dAu tu phát trin trung hmn và hang nàm. 
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c) Chü tjch UBND tinh quyt djnh d&u ti.r các dir an dâu tix xây dirng thuc 
ngun vn các CTMTQG ngoài dim a, b khoân 1 Diêu nay. 

2. Thrn djnh dr an du tu xây dmg (báo cáo kinh t - k thut): 

a) UBND cp xà to chüc thâm djnh di,r an dâu tu do Chii tjch UBND cap xã 
quy& dnh dâu ti' theo Diêu 16 Nghj djnh sO 27/2022/ND-CP. 

b) Phông Tài chInh - K hoach cp huyn là ca quan dâu môi tO chirc thâm 
djnh và trInh phé duyt dir an du tu do Chü tjch UBND cap huyn quyêt djnh 
du tu theo quy djnh hin hánh v dâu tu cOng và quy djnh cüa tüng CTMTQG. 

c) Sâ K hoich và Du tix là ca quan du mi t chic thm djnh và trInh phé 
duyt dix an du tu do ChU tjch UBND tinh quyt dnh dâu tu theo quy djnh hin 
hành v du tix cong và quy djnh cüa trng CTMTQG. 

3. Ca ch du tu: 

a) Chü du tu: 

- UBND cp xã là chü du tix các dir an xay dirng Ca s ha tng trên dja bàn 
xà; tri.thng hçp cOng trInh có yêu câu k5 thut, dOi hOi có trInh d chuyên mOn ma 
UBND xã không îü nàng 1irc và không nhn lam chü du tu thI UBND cap huyn 
quyt djnh giao cho dan vi có dü näng lirc lam chü du tu và có sir tham gia cüa 
UBND xã. 

- Ban quãn l xâ là chü du tt.r các dir an du ttr xây dirng ca sà ha tAng tren dja 
bàn xâ thirc hin ca ch dc thu theo Chirang IV Ngh djnh s 27/2022/ND-CP và 
các huàng dn khác cüa tinh (nu co). 

- Ban quán l dr an dAu tir và xây drng cAp huyn là chü dAu tir các dr an xây 
dirng co sâ ha tang trên dja bàn lien xä, các dir an xây dijng ca s ha tAng quy mO 
cAp huyn thuc da bàn huyn. 

- D& vói các dir an xây dirng ca s ha tAng do Chü tjch UBND tinh quyt 
djnh dâu ti, chü dâu tu do Chü tjch UBND tinh quyt djnh. 

b) Lira chn nhà thAu xây dirng: 

- Di vâi các dir an dâu tu xay dirng theo ca ch dc thu thirc hin theo Diéu 
17 Nghj djnh s 27/2022/ND-CP. 

- Di vâi các dir an dAu ti xay dirng con 'a  thirc hin theo quy djnh ciia Lut 
Dâu thâu và các van bàn pháp lut khác cüa trung uang. 

c) Ban giám sat dAu tu cüa cong dng thirc hin giám sat các cOng trInh ca sâ 
ha tang theo quy djnh hin hành ye giám sat dâu ti cua cong dOng; kinh phi cho 
Ban giám sat dAu ti ca cong dông ducc phé duyt trong quyt djnh phê duyt du 
an dAu tu xây drng cüa cAp cO thâm quyên theo quy djnh cüa pháp lust. 

4. Giái ngãn, thanh quyt toán vn dAu ti: Thrc hin theo quy djnh hin hành. 
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5. Ngoài quy djnh tai  van ban nay và quy djnh riêng cüa tfrng CTMTQG, 
vic quãn 1 dau tu xay dirng cong trInh &rçxc thirc hin theo các quy djnh hin 
hành cüa Nba nuâc. 

Chtro'ng III 

TO CHU'C THVC HIN 

Diu 10. Kim tra, giám sat, dánh giá kt qua và ch d báo cáo, giao ban 

1. Kim tra, giám sat, dánh giá kt qua: Cc quan chü CTMTQG thuc tinh 
có trách nhim theo dOi, giám sat, dánh giá két qua theo b tiêu chI cüa tirng 
CTMTQG. 

2. Ch d báo cáo: Djnh k' (6 tháng, 9 tháng và hang näm): 

a) UBNID c.p huyn có trách nhim tng hçp, báo cáo djnh k' tin d thirc 
hin các cong trInh, dir an (bao gm các ni dung: tng m1rc ctu tu, ffiy kê vOn dã 
b trI, vn b trI nàm k hoch, tiên d thi cong khi ltrcing, giái ngân vOn, nhüng 
thun 1çi, khó khän, giái pháp và kiên nghj d xut) thuc CTMTQG dizçc giao 
k hoch trong näm v c quan chü CTMTQG thuôc tinh, SO Kê hoich và Dâu 
tu, SO Tài chinh (chm nht ngày 10/6, 10/9 vã 20/12 hang näm). 

b) Ca quan chü CTMTQG thuc tinh có trách nhim thirc hin ch d báo 
cáo theo mic b khoán 3 Diu 9 Quyêt djnh s 35/QD-BCDCCTMTQG ngày 
16/3/2022 cüa Trithng ban Ban Chi dto các chucing trInh miic tiêu quc gia giai 
don 2021- 2025 tinh Thüa Thiên Hu ye vic ban hành quy ché hoat dng cüa 
Ban Chi d?o  các chixang trInh miic tiêu qu& gia giai don 2021-2025 tinh Thüa 
Thiên Huh. 

c) Kho bc Nhà nuOc tinh có trách nhim tng hqp, báo cáo tInh hInh giái ngán 
vEin (theo danh mvc cOng trInh, dir an) duçic giao k hoch trong näm cüa các 
CTMTQG v UBND tinh, SO Kê hoch và Du ttr, SO Tài chinh theo quy djnh. 

d) SO K hoach vã D.0 tu chü trI, phEii hçip vOi SO Tài chInh có trách nhim 
tong hçip tInh hInh thirc hin các CTMTQG báo cáo UBND tinh và các ca quan 
trung uong theo quy dnh. 

3. Các phiên h9p thi.r&ng k: Thirc hin theo khoan 1, khoán 2 Diu 9 Quyt 
djnh sEi 35/QD-BCDCCTMTQG. 

Diêu 11. To chüc thirc hiên 

1. Các cci quan cp tinh, ca quan chü CTMTQG thuc tinh, UBND cp 
huyn, UBND cp xã tO chOc thirc hin theo phân cOng trách nhim t?i Quyt 
djnh sEi 35/QD-BCDCCTMTQG. 

2. Qua trInh trin khai thrc hin Quy djnh nay, nu có phát sinh vuOng m.c, 
các ca quan, dan vj, tO chic, cá nhân có lien quan kjp thOi phán ánh v SO K 
hoch và Du tu d tEing bp và phEii hçTp các ca quan lien quan nghiên c1ru, tham 
muu UBND tinh xem xét giâi quyt./. 
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