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ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH QUẢNG NGÃI

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
ðộc lập - Tự do - Hạnh phúc

QUY ðỊNH
Về cơ chế thực hiện ñầu tư công trình qui mô nhỏ, kỹ thuật ñơn giản thuộc
Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới
trên ñịa bàn tỉnh Quảng Ngãi giai ñoạn 2010 - 2020
(Ban hành kèm theo Quyết ñịnh số 296 /Qð-UBND ngày 22/7/2014
của UBND tỉnh Quảng Ngãi)
Chương I
NHỮNG QUY ðỊNH CHUNG
ðiều 1. Phạm vi và ñối tượng áp dụng
1. Quy ñịnh này quy ñịnh việc lập, thẩm ñịnh, phê duyệt dự toán, tổ chức thi
công, nghiệm thu và thanh quyết toán công trình qui mô vốn ñầu tư dưới 3 tỷ ñồng,
có sử dụng vốn ngân sách Nhà nước, kỹ thuật ñơn giản và áp dụng thiết kế mẫu, thiết
kế ñiển hình, công trình nằm trên ñịa bàn thôn, bản, ấp (gọi chung là thôn), giao cộng
ñồng hưởng lợi tự thực hiện thuộc Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông
thôn mới giai ñoạn 2010-2020.
2. ðối tượng áp dụng là cơ quan, tổ chức, cá nhân và cộng ñồng hưởng lợi
thực hiện hoạt ñộng ñầu tư công trình quy ñịnh tại Khoản 1, ðiều này.
3. Các công trình thực hiện việc lập, thẩm ñịnh, phê duyệt dự toán, tổ chức thi
công, nghiệm thu và thanh quyết toán theo Quy ñịnh này còn phải tuân thủ các quy
ñịnh hiện hành về quản lý ñầu tư xây dựng cơ bản.
ðiều 2. Nguyên tắc thực hiện
1. Việc lựa chọn, sắp xếp thứ tự ưu tiên ñầu tư của từng công trình do chính
người dân ñịa phương bàn bạc dân chủ công khai và quyết ñịnh trên cơ sở các quy
chuẩn của nhà nước, khả năng huy ñộng nguồn lực ñầu tư. Các cấp ủy ñảng, chính
quyền, các tổ chức chính trị xã hội ở ñịa phương chủ yếu ñóng vai trò chỉ ñạo, hướng
dẫn, hỗ trợ nguồn lực, tổ chức ñiều hành quá trình xây dựng kế hoạch, tổ chức và
kiểm tra việc thực hiện, tạo ñiều kiện, ñộng viên tinh thần, vận ñộng nhân dân thực
hiện vai trò làm chủ thông qua cộng ñồng.
2. Kế thừa và lồng ghép các chương trình mục tiêu quốc gia, chương trình hỗ
trợ có mục tiêu, chương trình, dự án khác trên ñịa bàn nông thôn ñể thực hiện xây
dựng nông thôn mới.
3. Việc lựa chọn, áp dụng thiết kế mẫu, thiết kế ñiển hình (do cơ quan nhà
nước có thẩm quyền ban hành) phải phù hợp với tính chất, ñặc ñiểm của từng công

