
UBND TỈNH ĐẮK LẮK 

SỞ KẾ HOẠCH VÀ ĐẦU TƯ 

 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

Số:       /SKHĐT-XTĐT 
V/v góp ý Dự thảo Quyết định của 

UBND tỉnh ban hành Quy định về trình 

tự, cơ chế phối hợp giải quyết thủ tục 

đầu tư và quản lý dự án đầu tư có sử 

dụng đất trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk   

Đắk Lắk, ngày      tháng 11 năm 2021 

                                 

Kính gửi :  

- Ủy ban Mặt trận tổ quốc Việt Nam tỉnh; 

- Các Sở: Tư pháp; Nội vụ; Nông nghiệp và Phát triển nông 

thôn; Giao thông vận tải; Xây dựng; Công Thương; Tài 

chính; Tài nguyên và Môi trường; Khoa học và Công nghệ; 

Thông tin và Truyền thông; Y tế; Giáo dục và Đào tạo; Văn 

hóa, Thể thao và Du lịch; Lao động - Thương binh và Xã hội; 

Ngoại vụ 

- Liên hiệp các hội khoa học và kỹ thuật tỉnh; 

- Văn phòng UBND tỉnh; 

- Công an tỉnh; 

- Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh; 

- Bộ Chỉ huy Bộ đội biên phòng tỉnh; 

- Thanh tra tỉnh; 

- Cục Thuế tỉnh;  

- Ban Quản lý các khu công nghiệp tỉnh; 

- Liên minh Hợp tác xã tỉnh;  

- Hiệp hội Doanh nghiệp tỉnh; 

- Hội Doanh nhân trẻ tỉnh; 

- UBND các huyện, thị xã Buôn Hồ, Tp. Buôn Ma Thuột. 

 

Sở Kế hoạch và Đầu tư là cơ quan được UBND tỉnh giao chủ trì xây dựng 

Dự thảo Quy định về trình tự, cơ chế phối hợp giải quyết thủ tục đầu tư và quản 

lý dự án đầu tư có sử dụng đất trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk ban hành kèm theo 

Quyết định của UBND tỉnh thay thế Quyết định số 32/2016/QĐ-UBND ngày 

07/10/2016. Sở Kế hoạch và Đầu tư đã tổ chức xây dựng dự thảo Quy định và 

gửi đến các Sở, ngành, đơn vị có liên quan để tham gia góp ý, hoàn thiện; gửi Sở 

Tư pháp đề nghị thẩm định theo quy đinh. Tuy nhiên, ngày 17/6/2020 Quốc hội 

ban hành Luật Đầu tư số 61/2020/QH14, có hiệu lực thi hành từ ngày 

01/01/2021; Luật Đầu tư số 67/2014/QH14 và các Luật sửa đổi, bổ sung một số 

điều của Luật này hết hiệu lực kể từ ngày 01/01/2021. Tiếp thu ý kiến của Sở Tư 
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pháp tại Công văn số 497/STP-XD&KTVB ngày 06/7/2020, Sở Kế hoạch và 

Đầu tư đã báo cáo, đề xuất UBND tỉnh đồng ý tạm dừng xây dựng Quy định này 

cho đến thời điểm Chính phủ và các Bộ, ngành Trung ương ban hành các văn 

bản quy phạm pháp luật hướng dẫn, thực hiện Luật Đầu tư năm 2020 và các quy 

định của pháp luật có liên quan đến hoạt động đầu tư. 

Ngày 26/3/2021, Chính phủ đã ban hành Nghị định số 31/2021/NĐ-CP quy 

định  chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Đầu tư (có hiệu lực từ 

ngày ký), đủ điều kiện để tiếp tục xây dựng Quy định về trình tự, cơ chế phối 

hợp giải quyết thủ tục đầu tư và quản lý dự án đầu tư có sử dụng đất trên địa bàn 

tỉnh. Ngày 12/7/2021, Sở Kế hoạch và Đầu tư có Công văn số 1825/SKHĐT-

XTĐT đề nghị các Sở, ngành, đơn vị có liên quan tham gia ý kiến vào dự thảo 

Đề cương xây dựng Quy định và cử thành viên tham gia Tổ soạn thảo Quy định 

làm cơ sở tiến hành công tác soạn thảo văn bản được đảm bảo chất lượng theo 

yêu cầu đề ra. Trên cơ sở văn bản tham gia ý kiến vào dự thảo Đề cương và cử 

thành viên tham gia Tổ soạn thảo của các đơn vị gửi về, Sở Kế hoạch và Đầu tư 

đã chủ động xây dựng Dự thảo Quy định, đồng thời tham mưu UBND tỉnh thành 

lập Tổ soạn thảo Quy định.  

Ngày 13/9/2021, UBND tỉnh ban hành Quyết định số 2528/QĐ-UBND về 

việc thành lập Tổ soạn thảo Quy định. Ngày 01/10/2021, Sở Kế hoạch và Đầu tư 

đã tổ chức họp Tổ soạn thảo để xem xét, tham gia ý kiến vào Dự thảo Quy định 

do Sở Kế hoạch và Đầu tư xây dựng và thống nhất phân công nhiệm vụ Thành 

viên Tổ soạn thảo. Trên cơ sở ý kiến tham gia của các thành viên Tổ soạn thảo, 

Sở Kế hoạch và Đầu tư đã tiếp thu, xây dựng Dự thảo Quy định về trình tự, cơ 

chế phối hợp giải quyết thủ tục đầu tư và quản lý dự án đầu tư có sử dụng đất 

trên địa bàn tỉnh, thay thế Quy định ban hành kèm theo Quyết định số 

32/2016/QĐ-UBND ngày 07/10/2016 của UBND tỉnh (sau đây gọi tắt là Dự 

thảo Quy định). 

Để văn bản quy phạm pháp luật được ban hành đúng trình tự, thủ tục và 

đảm bảo sự thống nhất, phù hợp về mặt nội dung, Sở Kế hoạch và Đầu tư trân 

trọng đề nghị như sau: 

1. Kính đề nghị Ủy ban Mặt trận tổ quốc Việt Nam tỉnh nghiên cứu, tham 

gia ý kiến phản biện vào Dự thảo Quy định, gửi văn bản tham gia ý kiến phản 

biện về Sở Kế hoạch và Đầu tư trước ngày 20/11/2021.  

2. Đề nghị các Sở, ngành, đơn vị ở tỉnh nghiên cứu, tham gia góp ý vào Dự 

thảo Quy định, gửi văn bản tham gia góp ý về Sở Kế hoạch và Đầu tư trước 

ngày 15/11/2021.  
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3. Đề nghị UBND các huyện, thị xã Buôn Hồ và thành phố Buôn Ma Thuột 

tham gia góp ý và chủ động lấy ý kiến góp ý của UBND các xã, phường, thị trấn 

trên địa bàn vào Dự thảo Quy định, tổng hợp gửi về Sở Kế hoạch và Đầu tư 

trước ngày 20/11/2021. 

4. Đề nghị Văn phòng UBND tỉnh đăng tải Dự thảo Quy định trên Cổng 

thông tin điện tử tỉnh (http://daklak.gov.vn) tại mục “Lấy ý kiến góp ý dự thảo 

văn bản quy phạm pháp luật” trong thời hạn ít nhất 30 ngày, để cơ quan, tổ 

chức, cá nhân đóng góp ý kiến theo quy định của Luật Ban hành văn bản quy 

phạm pháp luật. 

(Dự thảo Quy định này đồng thời được đăng tải trên Trang thông tin điện 

tử của Sở Kế hoạch và Đầu tư: http://daklakdpi.gov.vn và Trang thông tin điện 

tử Trung tâm Xúc tiến đầu tư: http://ipc.daklakdpi.gov.vn)  

Rất mong sự quan tâm phối hợp thực hiện của Quý cơ quan, đơn vị./. 

Trân trọng./. 
 

Nơi nhận: 
- Như trên; 

- UBND tỉnh (để b/c); 

- Cổng thông tin điện tử tỉnh; 

- GĐ, các PGĐ Sở; 

- Các phòng, đơn vị thuộc Sở; (tham gia góp ý) 

- Lưu VT, XTĐT. 

KT. GIÁM ĐỐC 

PHÓ GIÁM ĐỐC 

 

 

 

 

 

 

Huỳnh Văn Tiến 

 

 

http://daklak.gov.vn/
http://daklakdpi.gov.vn/
http://ipc.daklakdpi.gov.vn/
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