
ỦY BAN NHÂN DÂN  CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 
TỈNH NAM ĐỊNH Độc lập - Tự do - Hạnh phúc          

 
Số:        /2021/QĐ-UBND Nam Định, ngày      tháng 11 năm 2021 

QUYẾT ĐỊNH 

Ban hành Quy chế phối hợp giải quyết các thủ tục hành chính  
liên quan đến các dự án đầu tư không sử dụng nguồn vốn ngân sách  

Nhà nước trên địa bàn tỉnh Nam Định 
 

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH NAM ĐỊNH 

 

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

Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Tổ chức Chính phủ và Luật Tổ chức 

chính quyền địa phương ngày 22 tháng 11 năm 2019; 

Căn cứ Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật ngày 22 tháng 6 năm 2015; 

Căn cứ Luật Đầu tư ngày 17 tháng 6 năm 2020; 

Căn cứ Luật Đấu giá tài sản ngày 17 tháng 11 năm 2016; 

Căn cứ Luật Đất đai ngày 29 tháng 11 năm 2013;  

Căn cứ Luật Xây dựng ngày 18 tháng 6 năm 2014; Luật sửa đổi, bổ sung 

một số điều của Luật Xây dựng ngày 17 tháng 6 năm 2020; 

Căn cứ Luật Phòng cháy và chữa cháy ngày 29 tháng 6 năm 2001; Luật sửa đổi, 

bổ sung một số điều của Luật phòng cháy và chữa cháy ngày 22 tháng 11 năm 2013; 

Căn cứ Luật Đê điều ngày 29 tháng 11 năm 2006; Luật Phòng, chống 

thiên tai ngày 19 tháng 6 năm 2013; Luật Thủy lợi ngày 19 tháng 6 năm 2017; 

Căn cứ Nghị định số 43/2014/NĐ-CP ngày 15 tháng 5 năm 2014 của 

Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Đất đai; Nghị định số 

01/2017/NĐ-CP ngày 06 tháng 01 năm 2017 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung 

một số nghị định quy định chi tiết thi hành Luật Đất đai; Nghị định số 

148/2020/NĐ-CP ngày 18 tháng 12 năm 2020 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung 

một số nghị định quy định chi tiết thi hành Luật Đất đai. 

Căn cứ Nghị định số 18/2015/NĐ-CP ngày 14 tháng 02 năm 2015 của 

Chính phủ quy định về quy hoạch bảo vệ môi trường, đánh giá môi trường chiến 

lược, đánh giá tác động môi trường và kế hoạch bảo vệ môi trường; Nghị định 

số 40/2019/NĐ-CP ngày 13 tháng 5 năm 2019 sửa đổi, bổ sung một số điều của 

các nghị định quy định chi tiết, hướng dẫn thi hành Luật Bảo vệ môi trường; 

Căn cứ Nghị định số 01/2017/NĐ-CP ngày 06 tháng 01 năm 2017 của 

Chính phủ về sửa đổi, bổ sung một số nghị định quy định chi tiết thi hành Luật 

Đất đai; 
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Căn cứ Nghị định số 68/2017/NĐ-CP ngày 25 tháng 5 năm 2017 của 

Chính phủ về quản lý, phát triển cụm công nghiệp; Nghị định số 66/2020/NĐ-

CP ngày 11 tháng 6 năm 2020 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của 

Nghị định số 68/2017/NĐ-CP ngày 25 tháng 5 năm 2017 của Chính phủ về quản 

lý, phát triển cụm công nghiệp; 

Căn cứ Nghị định số 61/2018/NĐ-CP ngày 23 tháng 4 năm 2018 của 

Chính phủ về thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết thủ 

tục hành chính; 

Căn cứ Nghị định số 67/2018/NĐ-CP ngày 14 tháng 5 năm 2018 của 

Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật Thủy lợi; 

Căn cứ Nghị định số 82/2018/NĐ-CP ngày 22 tháng 5 năm 2018 của 

Chính phủ quy định về quản lý khu công nghiệp và khu kinh tế; 

Căn cứ Nghị định số 40/2019/NĐ-CP ngày 13 tháng 5 năm 2019 của 

Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của các nghị định quy định chi tiết, 

hướng dẫn thi hành Luật Bảo vệ môi trường; 

Căn cứ Nghị định số 136/2020/NĐ-CP ngày 24 tháng 11 năm 2020 của 

Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Phòng cháy 

và chữa cháy và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Phòng cháy và 

chữa cháy; 

Căn cứ Nghị định số 25/2020/NĐ-CP ngày 28 tháng 02 năm 2020 của 

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

nhà đầu tư; 

Căn cứ Nghị định số 113/2020/NĐ-CP ngày 18 tháng 9 năm 2020 của 

Chính phủ quy định chi tiết điểm đ khoản 3 Điều 3 Luật sửa đổi, bổ sung một số 

điều của Luật Xây dựng về công tác thẩm định thiết kế xây dựng triển khai sau 

thiết kế cơ sở và miễn giấy phép xây dựng; 

Căn cứ Nghị định số 148/2020/NĐ-CP ngày 18 tháng 12 năm 2020 của 

Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số nghị định quy định chi tiết thi hành Luật Đất đai; 

Căn cứ Nghị định số 15/2021/NĐ-CP ngày 03 tháng 3 năm 2021 của 

Chính phủ quy định chi tiết một số nội dung về quản lý dự án đầu tư xây dựng; 

Căn cứ Nghị định số 59/2014/NĐ-CP ngày 16 tháng 6 năm 2014 của Chính 

phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 69/2008/NĐ-CP ngày 30 tháng 

5 năm 2008 của Chính phủ về chính sách khuyến khích xã hội hóa đối với các hoạt 

động trong lĩnh vực giáo dục, dạy nghề, y tế, văn hóa, thể thao, môi trường;  

Căn cứ Nghị định số 31/2021/NĐ-CP ngày 26 tháng 3 năm 2021 của 

Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Đầu tư; 

Căn cứ Thông tư liên tịch số 88/2016/TTLT/BTC-BTNMT ngày 22 tháng 

6 năm 2016 quy định về hồ sơ và trình tự, thủ tục tiếp nhận, luân chuyển hồ sơ 

xác định nghĩa vụ tài chính về đất đai của người sử dụng đất; 
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Căn cứ Quyết định số 12/2021/QĐ-TTg ngày 24 tháng 3 năm 2021 của 

Thủ tướng Chính phủ ban hành Quy chế hoạt động ứng phó sự cố tràn dầu; 

Theo đề nghị của Văn phòng UBND tỉnh tại Tờ trình số137/TTr-VPUBND 

ngày 23/11/2021 và Báo cáo thẩm định số 1388/BC-STP ngày 19/11/2021 của 

Sở Tư pháp. 
 

QUYẾT ĐỊNH: 
 

Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định này Quy chế phối hợp giải quyết 

các thủ tục hành chính liên quan đến các dự án đầu tư không sử dụng nguồn vốn 

ngân sách Nhà nước trên địa bàn tỉnh Nam Định. 

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày 15/12/2021 và thay thế 

Quyết định số 17/2018/QĐ-UBND ngày 16/7/2018 của UBND tỉnh về việc ban 

hành Quy chế phối hợp giải quyết các thủ tục hành chính liên quan đến các dự 

án đầu tư không sử dụng nguồn vốn ngân sách Nhà nước trên địa bàn tỉnh Nam 

Định; Quyết định số 34/2016/QĐ-UBND ngày 09/9/2016 của UBND tỉnh ban 

hành Quy chế phối hợp giữa các cơ quan, tổ chức có liên quan trong việc cấp, 

điều chỉnh quyết định chủ trương đầu tư, giấy chứng nhận đăng ký đầu tư đối 

với các dự án đầu tư thực hiện ngoài khu công nghiệp. 

Điều 3. Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh; Thủ trưởng các Sở, ban, 

ngành của tỉnh; Chủ tịch Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố và các tổ chức, 

cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./. 

 Nơi nhận: 
- Văn phòng Chính phủ; 
- Bộ Kế hoạch và Đầu tư; 
- Cục Kiểm tra văn bản QPPL (Bộ Tư pháp); 
- Thường trực Tỉnh ủy; 
- Thường trực HĐND tỉnh; 
- Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh; 
- Chủ tịch, các Phó Chủ tịch UBND tỉnh; 
- Như Điều 3; 
- Công báo tỉnh; 
- Cổng TTĐT tỉnh; 
- Lưu: VP1, VP2, VP3, VP5, VP6, VP8, VP11, TT. 

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN 
KT. CHỦ TỊCH 
PHÓ CHỦ TỊCH 

  
 
 
 
 

 

Trần Anh Dũng 
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