
UỶ BAN NHÂN DÂN 

TỈNH TUYÊN QUANG 
SỞ NÔNG NGHIỆP VÀ PTNT 

Số: 1189/SNN-TL 

V/v điều chỉnh một số nội dung Văn bản số 

1711/SNN-TL ngày 31/8/2021 của Sở Nông 
nghiệp và PTNT  

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

     Tuyên Quang, ngày 23 tháng 6 năm 2022 

 

Kính gửi: 

 

 - Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố; 
 - Ban Quản lý dự án ĐTXD các CT Nông nghiệp và PTNT; 

 - Ban Di dân tái định cư thủy điện Tuyên Quang. 
- Ban điều phối các dự án vốn nước ngoài tỉnh Tuyên Quang. 

 

Căn cứ Luật Xây dựng ngày 18/6/2014; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều 

của Luật Xây dựng ngày 17/6/2020; 

Căn cứ các Nghị định của Chính phủ: Số 10/2021/NĐ-CP ngày 09/02/2021 

về quản lý chi phí đầu tư xây dựng; số 15/2021/NĐ-CP ngày 03/3/2021 về quy 
định chi tiết một số nội dung về quản lý dự án đầu tư xây dựng; số 06/2021/NĐ-

CP ngày 26/01/2021 về quy định chi tiết một số nội dung về quản lý chất lượng, 
thi công xây dựng và bảo trì công trình xây dựng; 

Căn cứ các Thông tư của Bộ Xây dựng: Số 06/2021/TT-BXD ngày 

30/6/2021 quy định về phân cấp công trình xây dựng và hướng dẫn áp dụng 
trong hoạt động quản lý đầu tư xây dựng; số 11/2021/TT-BXD ngày 31/8/2021 

hướng dẫn một số nội dung xác định và quản lý chi phí đầu tư xây dựng; số 
12/2021/TT-BXD ngày 31/8/2021 về việc ban hành định mức xây dựng;  

Ngày 31/8/2021, Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn đã ban hành Văn 
bản số 1711/SNN-TL hướng dẫn về hồ sơ trình thẩm định và hồ sơ kiểm tra 

nghiệm thu các công trình thủy lợi thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Nông 
nghiệp và PTNT. Do có sự thay đổi về địa điểm tiếp nhận và trả kết quả thủ tục 

hành chính và thay đổi quy định về thu phí thẩm định, chi phí kiểm tra công tác 
nghiệm thu.  Để phù hợp với quy định hiện hành, Sở Nông nghiệp và Phát triển 

nông thôn sửa đổi, bổ sung một số nội dung của Văn bản như sau: 

1. Sửa đổi khoản 3 mục I như sau: 

“ 3. Địa điểm tiếp nhận và trả kết quả hồ sơ thẩm định báo cáo nghiên cứu khả 
thi đầu tư xây dựng, thiết kế xây dựng triển khai sau thiết kế cơ sở: Trung tâm 
phục vụ hành chính công tỉnh Tuyên Quang”. 

2. Sửa đổi khoản 4 mục I như sau: 

“4. Phí thẩm định báo cáo nghiên cứu khả thi, thiết kế triển khai sau thiết 

kế cơ sở 
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- Người đề nghị thẩm định có trách nhiệm nộp phí thẩm định trước khi 
nhận kết quả thẩm định, mức phí thẩm định thực hiện theo quy định hiện hành 

của Bộ Xây dựng, Bộ Tài chính. 

- Hình thức nộp phí, chọn một trong các hình thức sau: 

+ Nộp tiền mặt cho cán bộ Sở Nông nghiệp và PTNT trực tại Trung tâm 

phục vụ hành chính công tỉnh Tuyên Quang. 

+ Chuyển khoản bằng mã QR code tại Trung tâm phục vụ hành chính công 

tỉnh Tuyên Quang. 

+ Chuyển tiền vào tài khoản mở tại Kho bạc nhà nước Tuyên Quang, thông 

tin tài khoản như sau: 

 Tài khoản số: 3712.2.1078476.00000  

 Nơi mở tài khoản: Kho bạc nhà nước Tuyên Quang 

 Tên đơn vị thụ hưởng: Văn phòng Sở Nông nghiệp và PTNT tỉnh Tuyên 

Quang 

 Địa chỉ: Phường Minh Xuân, thành phố Tuyên Quang 

 Thông tin thanh toán: Tên chủ đầu tư_thanh toán _ tên loại phí thẩm 

định_tên công trình.  

* Từ 01/01/2023 triển khai hình thức thu phí không dùng tiền mặt. 

- Chứng từ của Sở Nông nghiệp và PTNT trả cho người nộp phí: Sau khi thu 

được tiền phí, Sở Nông nghiệp và PTNT tỉnh Tuyên Quang  phát hành Biên lai điện tử 

giao cho người nộp phí ghi nhận số tiền phí đã thu (Thông tin tra cứu Biên lai điện tử 

được gửi cho người nộp phí theo địa chỉ e-mail người nộp phí cung cấp, Biên lai điện 

tử có giá trị pháp lý và được dùng để hạch toán chi phí, kê khai thuế như biên lai giấy 

theo quy định tại Thông tư số 303/2016/TT-BTC ngày 15/11/2016 của Bộ Tài chính 

Hướng dẫn việc in, phát hành, quản lý và sử dụng các loại chứng từ thu tiền phí, lệ phí 

thuộc ngân sách nhà nước). 

3. Sửa đổi, bổ sung khoản 7 mục II như sau: 

“7. Phí thẩm định Báo cáo kinh tế - Kỹ thuật: Người đề nghị thẩm định có 

trách nhiệm nộp phí thẩm định trước khi nhận kết quả thẩm định, mức phí thẩm 
định thực hiện theo quy định tại Thông tư số 12/2021/TT-BXD ngày 31/8/2021 

của Bộ Xây dựng.  

- Hình thức nộp phí, chọn một trong các hình thức sau: 

+ Nộp tiền mặt cho thủ quỹ Sở Nông nghiệp và PTNT. 

+ Chuyển khoản bằng mã QR code tại Sở Nông nghiệp và PTNT. 
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+ Chuyển tiền vào tài khoản mở tại Kho bạc nhà nước Tuyên Quang, thông 

tin tài khoản theo thông tin đã nêu tại khoản 4 mục I. 

* Từ 01/01/2023 triển khai hình thức thu phí không dùng tiền mặt. 

4. Sửa đổi khoản 2 mục III như sau: 

“ 2. Địa điểm tiếp nhận và trả kết quả hồ sơ kiểm tra nghiệm thu: Trung tâm 

phục vụ hành chính công tỉnh Tuyên Quang”. 

5. Bổ sung khoản 6 mục III như sau: 

“6. Chi phí kiểm tra công tác nghiệm thu:  

- Chủ đầu tư lập dự toán, thẩm định và phê duyệt chi phí kiểm tra công tác 
nghiệm thu và được tính trong tổng mức đầu tư xây dựng công trình theo quy 

định tại khoảng 8, Điều 24 Nghị định số 06/2021/NĐ-CP ngày 26/01/2021.  

- Chủ đầu tư có trách nhiệm thanh toán chi phí kiểm tra nghiệm thu theo 

quy định tại điểm a khoản 1 Điều 16 Thông tư số 10/2021/TT-BXD ngày 
25/8/2021 khi kết thúc đợt kiểm tra. Trường hợp phải mời các tổ chức, cá nhân 

có năng lực phù hợp tham gia kiểm tra nghiệm thu thực hiện theo quy định tại 
Điều 16 Thông tư số 10/2021/TT-BXD ngày 25/8/2021.  

- Đối với các công trình đã thi công hoàn thành nhưng trong tổng mức đầu tư 
chưa có chi phí kiểm tra sẽ không thực hiện thu chi phí kiểm tra nghiệm thu. 

Người đề nghị kiểm tra công tác nghiệm thu có trách nhiệm thanh toán chi 

phí kiểm tra công tác nghiệm thu trước khi nhận kết quả thông báo kiểm tra. 

- Hình thức nộp chi phí, chọn một trong các hình thức sau: 

+ Nộp tiền mặt cho cán bộ Sở Nông nghiệp và PTNT trực tại Trung tâm 
phục vụ hành chính công tỉnh Tuyên Quang. 

+ Chuyển khoản bằng mã QR code tại Trung tâm phục vụ hành chính công 

tỉnh Tuyên Quang. 

+ Chuyển tiền vào tài khoản mở tại Kho bạc nhà nước Tuyên Quang, thông 

tin tài khoản như sau: 

 Tài khoản số: 3713.0.1078476.00000  

 Nơi mở tài khoản: Kho bạc nhà nước Tuyên Quang 

 Tên đơn vị thụ hưởng: Văn phòng Sở Nông nghiệp và PTNT tỉnh Tuyên Quang 

 Địa chỉ: Phường Minh Xuân, thành phố Tuyên Quang 

 Thông tin thanh toán: Tên chủ đầu tư_thanh toán CP nghiệm thu_tên công trình  

* Từ 01/01/2023 triển khai hình thức thu chi phí không dùng tiền mặt. 
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Các nội dung khác không thay đổi thực hiện theo Văn bản số 1711/SNN-
TL ngày 31/8/2022 của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn hướng dẫn về 

hồ sơ trình thẩm định và hồ sơ kiểm tra nghiệm thu các công trình thủy lợi thuộc 
thẩm quyền giải quyết của Sở Nông nghiệp và PTNT. 

Trên đây là một số nội dung sửa đổi, bổ sung hướng dẫn về hồ sơ trình 

thẩm định và hồ sơ kiểm tra nghiệm thu các công trình thủy lợi thuộc thẩm 

quyền giải quyết của Sở Nông nghiệp và PTNT để các tổ chức, cá nhân biết và 

phối hợp thực hiện./.  

 
    

KT. GIÁM ĐỐC 

Nơi nhận: PHÓ GIÁM ĐỐC 
 

- Như trên; 
- Trung tâm phục vụ HCC; 
- Lãnh đạo Sở; 
- Phòng KH-TC Sở; 
- Văn phòng Sở; 
- BQL khai thác CTTL Tuyên Quang; 
- Cổng TT điện tử Sở NN&PTNT; 
- Lưu: VT, TL. (Hg

2b
) 

 

 
 

 

Nguyễn Công Hàm 
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