BỘ KẾ HOẠCH VÀ ĐẦU TƯ

DỰ ÁN GIẢM NGHÈO CÁC
TỈNH MIỀN NÚI PHÍA BẮC
GIAI ĐOẠN 2

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

Hà Nội, ngày 19 tháng 9 năm 2017

Số: 65 /NMPRP2-CPO-AF
V/v Hướng dẫn việc điều chỉnh
FS của Dự án Giảm nghèo tỉnh

Kính gửi:
-

Ban Quản lý dự án Giảm nghèo các tỉnh Hòa Bình,
Sơn La, Lai Châu, Lào Cai và Yên Bái

Căn cứ Luật Đầu tư công số 49/2014/QH13 và Nghị định số
136/2015/NĐ-CP ngày 31/12/2015;
Căn cứ ý kiến Lãnh đạo Bộ Kế hoạch và Đầu tư tại văn bản số
6763/BKHĐT-KTNN ngày 18/8/2017 chỉ đạo một số nội dung liên quan đến Dự
án Giảm nghèo;
Sau khi xin ý kiến một số đơn vị có liên quan của Bộ Kế hoạch và Đầu tư,
Ban Điều phối DATW (CPO) hướng dẫn các tỉnh triển khai thủ tục phê
duyệt điều chỉnh Báo cáo nghiên cứu khả thi (FS) của Dự án Giảm nghèo tỉnh
như sau:
1. Việc phê duyệt điều chỉnh FS của tỉnh sẽ được thực hiện theo các quy
định sau:
- Điều 46 Luật Đầu tư công “Điều chỉnh chương trình, dự án”;
- Điều 34 của Nghị định 136/2015/NĐ-CP về “Trình tự, nội dung lập,
thẩm định, quyết định đầu tư điều chỉnh chương trình, dự án”;
- Điều 38 của Nghị định 136/2015/NĐ-CP về “Hồ sơ thẩm định nguồn
vốn và khả năng cân đối vốn đối với chương trình, dự án điều chỉnh”;
2. Một số nội dung cần thực hiện
- Do việc phê duyệt điều chỉnh FS của dự án tỉnh là “có điều chỉnh tổng
mức đầu tư” và số tăng này (bao gồm cả vốn ODA và vốn đối ứng) chưa được
đưa vào kế hoạch đầu tư công trung hạn nên UBND tỉnh cần gửi Bộ Kế hoạch
và Đầu tư, Bộ Tài chính Báo cáo đề xuất điều chỉnh dự án để thẩm định nguồn
vốn và khả năng cân đối vốn.
- Các hồ sơ trình thẩm định nguồn vốn điều chỉnh thực hiện theo Điều 38
của Nghị định 136/2015/NĐ-CP.

- Sau khi nhận được báo cáo thẩm định nguồn vốn của Bộ KH&ĐT, các
bước phê duyệt FS điều chỉnh của Dự án Giảm nghèo tỉnh thực hiện theo quy
định tại Điều 34 của Nghị định 136/2015/NĐ-CP.
- Hiện nay, UBND một số tỉnh đã có công văn gửi Bộ KH&ĐT và Bộ TC
đề nghị thẩm định nguồn. Để CPO có thể phối hợp với tất cả 6 tỉnh cùng làm
việc với các Vụ nhằm đẩy nhanh thủ tục thẩm định nguồn vốn và khả năng cân
đối vốn, đối với các tỉnh chưa có công văn, CPO đề nghị Ban QLDA các tỉnh
báo cáo Sở KH&ĐT để trình UBND tỉnh có công văn gửi Bộ KH&ĐT và Bộ
TC trước ngày 30/9/2017.
Ban Điều phối DATW xin thông báo để Ban QLDA các tỉnh biết và phối
hợp thực hiện.
Nơi nhận:
- Như trên;
- Lưu: VPDA.
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