
  

UBND TỈNH TRÀ VINH 

SỞ TÀI CHÍNH 

 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

    Số:         /STC-NS Trà Vinh,  ngày       tháng 7 năm 2020 

V/v phúc đáp Tờ trình số 112/TTr-UBND 

ngày 25/6/2020 của UBND huyện Cầu Ngang 

Kính gửi: UBND huyện Cầu Ngang 

Sở Tài chính có nhận Tờ trình số 112/TTr-UBND ngày 25/6/2020 của 

UBND huyện Duyên Hải về việc tạm ứng kinh phí để lập Quy hoạch xây dựng 

vùng huyện Cầu Ngang, tỉnh Trà Vinh đến năm 2040. 

Căn cứ Nghị định số 44/2015/NĐ-CP ngày 6/5/2015 của Chính phủ quy 

định chi tiết một số nội dung về quy hoạch xây dựng. 

Căn cứ Thông tư số 20/2019/TT-BXD ngày 31/12/2019 của Bộ Xây dựng 

hướng dẫn xác định, quản lý chi phí quy hoạch xây dựng và quy hoạch đô thị. 

Căn cứ Quyết định số 15/2018/QĐ-UBND ngày 8/5/2018 của UBND tỉnh 

ban hành quy định phân cấp thực hiện công tác quản lý nhà nước ngành xây 

dựng trên địa bàn tỉnh Trà Vinh. 

Căn cứ công văn số 1823/UBND-CNXD ngày 15/5/2020 của UBND tỉnh 

Trà Vinh về việc lập quy hoạch xây dựng vùng huyện Cầu Ngang, tỉnh Trà Vinh 

đến năm 2040; 

Qua xem xét nội dung Tờ trình của UBND huyện Cầu Ngang. Sở Tài 

chính có ý kiến như sau: 

Tại điểm b, Khoản 1 Điều 25 Nghị định số 44/2015/NĐ-CP ngày 

06/05/2015 của Chính phủ quy định: “Cơ quan tổ chức lập quy hoạch xây dựng 

có trách nhiệm trình thẩm định, trình phê duyệt nhiệm vụ và đồ án quy hoạch 

xây dựng thuộc thẩm quyền phê duyệt của Ủy ban nhân dân các cấp”.  

Tại Khoản 4 Điều 25 Nghị định số 44/2015/NĐ-CP ngày 06/05/2015 của 

Chính phủ quy định: “Kết quả thẩm định nhiệm vụ và đồ án quy hoạch xây dựng 

sẽ được cơ quan thẩm định gửi bằng văn bản đến cơ quan tổ chức lập quy 

hoạch xây dựng để làm cơ sở hoàn chỉnh nội dung nhiệm vụ và đồ án trước 

khi trình cấp có thẩm quyền phê duyệt.” 

Hiện nay, UBND tỉnh đã cho chủ trương lập quy hoạch xây dựng vùng 

huyện Cầu Ngang, tỉnh Trà Vinh đến năm 2040 tại Công văn số 1823/UBND-

CNXD ngày 15/5/2020. Tiếp theo, UBND huyện Cầu Ngang cần thực hiện các 

trình tự, thủ tục sau: 

- Lập dự toán chi tiết trình Sở Xây dựng thẩm định theo quy định tại 

Điều 8 Quyết định số 15/2018/QĐ-UBND ngày 8/5/2018 của UBND tỉnh. 



- UBND huyện Cầu Ngang căn cứ văn bản thẩm định của Sở Xây dựng 

điều chỉnh cho phù hợp và hoàn tất hồ sơ để trình UBND tỉnh phê duyệt dự toán 

theo quy định Điều 8 Quyết định số 15/2018/QĐ-UBND ngày 8/5/2018 của 

UBND tỉnh. 

- Khi có Quyết định phê duyệt dự toán của UBND tỉnh, Sở Tài chính căn 

cứ Quyết định của UBND tỉnh trình cơ quan có thẩm quyền bố trí kinh phí để 

triển khai thực hiện theo Thông báo số 66/TB-VP ngày 5/6/2020 của Văn phòng 

UBND tỉnh. 

Hiện tại, UBND tỉnh chưa phê duyệt dự toán kinh phí lập quy hoạch xây 

dựng vùng huyện Cầu Ngang, tỉnh Trà Vinh đến năm 2040. Do đó, Sở Tài chính 

chưa có cơ sở để trình UBND tỉnh bổ sung kinh phí cho địa phương. 

Trên đây là ý kiến của Sở Tài chính phúc đáp UBND huyện Cầu Ngang 

biết để tổ chức thực hiện./. 

 
Nơi nhận:  
- Như trên; 

- UBND tỉnh (b/c); 

- Sở KH&ĐT, Sở XD; 

- Trang TTĐT của Sở; 

- Ban Giám đốc; 

- Lưu: VT, NS. 

 

 

GIÁM ĐỐC 

 

 

 

 

Nguyễn Vũ Phương 
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