
Phụ lục 

DANH MỤC THỦ TỤC HÀNH CHÍNH MỚI BAN HÀNH, SỬA ĐỔI, BÃI BỎ 

TRONG LĨNH VỰC ĐẦU TƯ THEO PHƯƠNG THỨC ĐỐI TÁC CÔNG TƯ, ĐẤU THẦU 

THUỘCTHẨM QUYỀN GIẢI QUYẾT CỦA SỞ KẾ HOẠCH VÀ ĐẦU TƯ TỈNH LẠNG SƠN 

         (Kèm theo Quyết định số: 999  /QĐ-UBND ngày  19 /5/2021 của Chủ tịch UBND tỉnh Lạng Sơn) 

 

1. Danh mục TTHC mới ban hành (04 TTHC)  

Số 

TT Tên TTHC Thời hạn giải quyết Địa điểm thực hiện Cách thức thực hiện Căn cứ pháp lý 

I Lĩnh vực đầu tư theo phương thức đối tác công tư  (04 TTHC) 

01 

 

Thẩm định báo cáo 

nghiên cứu tiền khả 

thi, quyết định chủ 

trương đầu tư dự án 

PPP do nhà đầu tư đề 

xuất 

 

Dự án thuộc thẩm quyền 

quyết định của HĐND 

tỉnh: 

- Thời gian thẩm định: 

Không quá 30 ngày. 

 - Thời hạn phê duyệt quyết 

định chủ trương đầu tư: 

Không quá 15 ngày. 

 

 

 

 

 

- Cơ quan tiếp nhận và trả kết 

quả: Sở Kế hoạch và Đầu tư. Địa 

chỉ: số 02 đường Hoàng Văn Thụ, 

phường Chi Lăng, thành phố Lạng 

Sơn, tỉnh Lạng Sơn. 

- Cơ quan thực hiện: Sở Kế hoạch 

và Đầu tư. Địa chỉ: số 02 đường 

Hoàng Văn Thụ, phường Chi Lăng, 

thành phố Lạng Sơn, tỉnh Lạng Sơn.  

 

 

 

 

- Tiếp nhận trực tiếp tại 

Sở Kế hoạch và Đầu 

tư. 

- Trả kết quả qua dịch 

vụ bưu chính công ích.  

 

 

 

- Luật Đầu tư 

theo phương thức 

đối tác công tư 

năm 2020. 

- Nghị định số 

35/2021/NĐ-CP 

ngày 29/3/2021 

của Chính phủ 

quy định chi tiết 

và hướng dẫn thi 

hành Luật Đầu tư 

theo phương thức 

đối tác công tư. 

02 

 

Thẩm định nội dung 

điều chỉnh quyết định 

chủ trương đầu tư, 

quyết định điều chỉnh 

chủ trương đầu tư dự 

án PPP do nhà đầu tư 

đề xuất 

 



2 
Số 

TT Tên TTHC Thời hạn giải quyết Địa điểm thực hiện Cách thức thực hiện Căn cứ pháp lý 

03 

Thẩm định báo cáo 

nghiên cứu khả thi, 

quyết định phê duyệt 

dự án PPP do nhà đầu 

tư đề xuất 

 

Dự án thuộc thẩm quyền 

quyết định của UBND 

tỉnh: 

- Thời gian thẩm định: 

Không quá 60 ngày. 

- Thời gian phê duyệt dự 

án PPP: Không quá 15 

ngày. 

 

- Cơ quan tiếp nhận và trả kết 

quả: Trung tâm Phục vụ hành chính 

công tỉnh Lạng Sơn. Địa chỉ: phố Dã 

Tượng, phường Chi Lăng, thành phố 

Lạng Sơn, tỉnh Lạng Sơn. 

- Cơ quan thực hiện: Sở Kế hoạch 

và Đầu tư. Địa chỉ: số 02 đường 

Hoàng Văn Thụ, phường Chi Lăng, 

thành phố Lạng Sơn, tỉnh Lạng Sơn. 

- Tiếp nhận trực tiếp tại 

Trung tâm Phục vụ 

hành chính công. 

- Trả kết quả qua dịch 

vụ bưu chính công ích.  

 

- Luật Đầu tư 

theo phương thức 

đối tác công tư 

năm 2020. 

- Nghị định số 

35/2021/NĐ-CP 

ngày 29/3/2021. 
4

04 

Thẩm định nội dung 

điều chỉnh báo cáo 

nghiên cứu khả thi, 

quyết định phê duyệt 

điều chỉnh dự án PPP 

do nhà đầu tư đề xuất 

      2. Danh mục TTHC sửa đổi (01 TTHC) 

Số 

TT 

Số hồ sơ 

TTHC  

Tên thủ tục  

hành chính 

Thời hạn  

giải quyết Địa điểm thực hiện Cách thức thực hiện 
Tên VBQPPL quy 

 định nội dung sửa đổi 

 Lĩnh vực đấu thầu lựa chọn nhà đầu tư (01 TTHC) 

01 

2.002283.0

00.00.00.H

37 

Danh mục dự án đầu tư 

có sử dụng đất do nhà 

đầu tư đề xuất (đối với 

dự án không thuộc diện 

chấp thuận chủ trương 

đầu tư) 

 Trong thời 

hạn 40 ngày 

kể từ ngày  

nhận được 

hồ sơ hợp lệ   

 

- Cơ quan tiếp nhận và trả 

kết quả:  Trung tâm Phục vụ 

hành chính công tỉnh Lạng 

Sơn. Địa chỉ: phố Dã Tượng, 

phường Chi Lăng, thành phố 

Lạng Sơn, tỉnh Lạng Sơn. 

- Cơ quan thực hiện: Sở Kế 

hoạch và Đầu tư. Địa chỉ: số 

02 đường Hoàng Văn Thụ, 

phường Chi Lăng, thành phố 

Lạng Sơn, tỉnh Lạng Sơn. 

- Tiếp nhận trực tiếp 

tại Trung tâm Phục 

vụ hành chính công. 

- Trả kết quả qua 

dịch vụ bưu chính 

công ích.  

 

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. 
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  3. Danh mục TTHC bãi bỏ (03 TTHC) 

Số 

TT 

Số hồ sơ 

TTHC  
Tên thủ tục hành chính 

Số thứ tư ̣taị QĐ công bố  

của Chủ tịch UBND tỉnh 

Tên VBQPPL quy định 

viêc̣ bãi bỏ TTHC 

 Lĩnh vực Đấu thầu lựa chọn nhà đầu tư  (03 TTHC) 

01 
2.002097.000.

00.00.H37 

Thẩm định báo cáo nghiên cứu 

tiền khả thi, quyết định chủ trương 

đầu tư dự án do nhà đầu tư đề xuất 

Số thứ tự 113 tại Quyết định số 2503/QĐ-UBND 

ngày 03/12/2020 về việc công bố Danh mục thủ tục 

hành chính chuẩn hóa thuộc thẩm quyền giải quyết 

của Sở Kế hoạch và Đầu tư, UBND cấp huyện, 

UBND cấp xã tỉnh Lạng Sơn. 

- Luật Đầu tư theo phương 

thức đối tác công tư năm 

2020. 

- Nghị định số 35/2021/NĐ-

CP ngày 29/3/2021. 

02 
2.001995.000.

00.00.H37 

Thẩm định, phê duyệt báo cáo 

nghiên cứu khả thi dự án do nhà 

đầu tư đề xuất 

Số thứ tự 114 tại Quyết định số 2503/QĐ-UBND 

ngày 03/12/2020 về việc công bố Danh mục thủ tục 

hành chính chuẩn hóa thuộc thẩm quyền giải quyết 

của Sở Kế hoạch và Đầu tư, UBND cấp huyện, 

UBND cấp xã tỉnh Lạng Sơn. 

03 
2.001994.000.

00.00.H37 

Thẩm định, phê duyệt báo cáo 

nghiên cứu khả thi điều chỉnh dự 

án do nhà đầu tư đề xuất 

Số thứ tự 115 tại Quyết định số 2503/QĐ-UBND 

ngày 03/12/2020 về việc công bố Danh mục thủ tục 

hành chính chuẩn hóa thuộc thẩm quyền giải quyết 

của Sở Kế hoạch và Đầu tư, UBND cấp huyện, 

UBND cấp xã tỉnh Lạng Sơn. 
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