U BAN NEIAN DAN
HUUN MiNH LONG

CONG HOA xA HO! CHIJ NGHTA VJT NAM
Dc 1p - Tir do - Hnh phllc

S& 23 /KH-UBND

Minh Long, ngày 27 tháng 02 náin 2019

KE HO4CH
Tip tite triên khai thire hin Nghj djnh 16/2015/ND-CP quy djnh co' ch
tij chil ella don vj sir nghip công 1p trên dja bàn huyn Minh Long
Can cü Nghi. dnh sé 16/2015/ND-CP ngày 14/02/2015 ella Chfrih phll
quy dinh ea ch tçr chll ella don v s11 nghip cong lap;
Can cü Quy& djnh s 695/QD-TTg, ngày 21/5/2015 ella Thll tuóng
ChInh phll ban hành K ho.ch trin khai thire hin Nghj di.nh s 16/2015/ND-CP
ngày 14/2/2015 ella Chmnh phll quy djnh ea ch tçr chll ella dan vi s1,r nghip
cong lap;
Can eir Quyt djnh s 798/QD-UBND ngày 12/5/20 16 ella Uy ban nhân
dan tinh Quàng Ngi ye vice Ban hành kê hoach thçre hin Nghj di.nh
16/2015/ND-CP quy di.nh co' chll tr chll ella don vj six nghip Cong 1p trên dja
bàn tinh Quàng Ngäii,
Uy ban nhân dan huyn xây dçmg K hoeh tip tçie trin khai thire hin
Nghj di.nh s 16/2015/ND-CP ngày 14/02/2015 ella ChInh phll quy di.nh eci ch
tr chll ella dan vj six nghip cong 1p trên da bàn huyn Minh Long nhu sau:
I. M1JC DICH YEU CAU
1. Dam bào trin khai kjp thôi, ding quy dnh tai Nghi. djnh s
16/2015/ND-CP ngày 14/02/20 15 ella ChInh phll quy djnh Ca eh tçr chll ella
dan vi six nghip cOng 1p (sau day gçi tt là Nghi. di.nh s 16/2015/ND-CP ella
Chmnh phll) và Quyt djnh s 695/QD-TTg, ngày 21/5/2015 ella Thll ttthng
Chmnh phll ban hành K hoaeh trin khai thire hin Nghj drth s 16/2O15tND-CP
ngày 14/2/20 15 ella ChInh phll quy djnh ea ch t1r chll ella don v sir nghip
cong l.p (sau day gçi tt là Quy& dlnh s 695/QD-TTg, ngày 21/5/2015 ella
ChInh phll).
2. Dy mnh xâ hi hóa djch v1 trên dja bàn huyn, khuyn khIeh và thu
hut eáe thành phn kinh th du tur phát trin s1,r nghip cOng, không ng1rng nâng
cao cht lucmg djch vi cong phiic vçi. nhn d.
3. Xác djnh e1,i th nOi dung cong vice, tin d, thai hn hoàn thành cOng
vic và tráeh nhim ella cáe ca quan, dan vi có lien quan trong vic trin khai
Nghj djnh s 16/2015/ND-CP ella ChInh phll.

II. NQI DUNG KE HOACfl
Các dan vj can cT vào Nghj djnh s 16/2
015/ND-Cp ciXa ChInh phiX;
Quy& djnh s 695/2 015/QD-TTg ciXa Thu ttxó'ng Chfnh phü và chirc nàng nhiêm
vii dixac giao khn trrnng trin khai thçrc hin mOt s nhim
V11 sau:
1. T chirc quán trit, tuyên truyn và pM bi&i Nghi djnh s
16/2 015/ND-Cp cüa Chinh phü; Quyt djnh s
69 5/2Ol5IQD-TTg cüa Thu
tuoiig ChIith phü và các van bàn có lien quan.
2. Tri&i khai thirc hiên các nhiêm vçi quàn 1 nhà nuó'c di vó!i djch rii
Sl
nghiêp cong Va dan vj sir nghiêp cong theo Diu 4 Nghi djnh s 1
6/2015/ND
CP cüa Chmnh phü, trong do tp trung vào các nhim v11:
a) Rà soát và tng h9p d.y dü danh milc djch vçi

sr nghiêp cong siX dung
ngan sách nhà rnrâc thuc phm vi cüa ngành minh, c.p mInh quàn l.
b) Tham mini, d xu.t h tMng djnh miXc kinh t k5 thuât ap dung trong
cac linh vcrc djch V11
slr nghiêp cong trên Ca s& hiró'ng dn cüa các b ngành
Trung uong và xây dipig giá, l trinh tInh giá djch vçi
slr nghiêp cong trong cac
lTnh vçrc djch vçi sr nghiêp cong thuc thm quyn quyt djnh cüa dja phuang;
xay dirng tiêu chI, tiêu chun cht lucmg dch
vçi sr nghiêp công, xây di.mg cci
ch giám sat, dánh giá kim djnh cht luçng thc hin djch vçi s1r nghiêp cOng,
hiu qua hoat dng cüa dan vj s1.r nghip trtrc thuOc. Xã.y dmg quy dinh v du
thu, dat hang, giao nhiêm vçi cung iXng dch vii
sr nghip cong.
c) Xây dirng quy hoch mang hró'i các dan vj six nghip cong l.p theo
tirng lThh virc trên dja bàn huyên.
3. TIch cvc và nghiêm tiXc tham gia vào các dr thào van bàn cüa BO,
ngành Trung uang, tinh lien quan dn quy dnh v ca ch tir chü di v6i dan vi
sir nghiêp cOng lap,
trmcc khi trinh cp trên ban hành dam bào ph hcTp vó'i thc
tin cüa dja phuang.
ifi. TO Ciii5c TIIIJ'C }llN
1. Thu trrnrng các don vj t chiXc trin khai lc hoach nay dam bào cMt
lixang và hiu qua, diing tik d.
2. Dài truyn thanh phát 'ai

truyên hInh, Trung tam dch vii nông nghiêp,
Van hóa và Thông tin huyn, và các ca quan lien quan t chóc tuyên truyn v
ca ché tr ch cüa don v sr nghiêp cOng 1p theo Nghi dITn1I s 16!2015/ND..Cp
cüa ChInh ph.
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3. Phông Tài chinh-K ho.ch ehü trI don de và huó'ng dn các don vj sr
nghip cong 1.p l.p danh m1ic djch vçi s nghip cong s1r ding ngân sách nhà
nlxâc. Thm djnh phuang an giá Va i trInh tInh giá djch vçi sx nghip cong
trong the lTnh virc djch vi1 sr nghip cong thuOc th.m quyn quy& djnh cüa
UBND huyn; hixthig dk cáe dan vj thirc hin eác quy djnh v du thu, d.t
hang, giao nhim v11 cung ing djch vi sr nghip cong. Tham mixu vó'i UBND
huyên phixcmg thüc giao dir toán hang näm dói vâi dan vj s11 nghip cOng.
4. Phông Ni vçi chü trI ph6i hqp và hrn5ng dk các don vj sir nghip
cong 1p trên da bàn huyn. Huó'ng dn v thành 1p và hot dng cüa Hi dng
quail i, huóng din các cOng vice lien quan dn vj trI vic lam ti don vi s1,r
nghip và the cOng vic có lien quan dn co' ch tr chü déi vó'i don vj si nghip
cOng lap.
5. Thu tmO'ng các dan vj sr nghiêp cong 1p chü dng tham muu, d xut
danh m1c djch vçi. si,r nghip cong s1r dimg ngân sách nhà nixo'c theo nhiêm vçi
diiçc giao; djrih m1rc kinh th k5 thuât theo danh m11c djch vçi thuc thm quyn
quy& djnh eüa da phuong; dng thô'i trMn khai thirc hin dam bào ch.t luçmg
hiu qua v cMt lucmg djch V11 cOng, theo các tiêu clii, tiêu ehuk do ca quan
nhà nuóc có thm quyn ban hành, xây dng các quy ch hot dung cüa don vj
và nghiêm tue thixc hin ch dO thông tin báo cáo theo quy djnh.
6. Thôi gian thirc hin: Các don vi s1r nghip cong 1p trc thuOc UBNI)
huyn trin khai, hoàn thãnh nhim vi theo k ho.ch nay và g1ri báo cáo v
Phông Tài chInh-K hoch, Phông NOi vçi truâc ngày 3 0/6/2019.
Trên day là K hoach trin khai thçrc hin Nghj djnh s 16/2015/ND-.Cp
ngày 14/02/20 15 eUa ChIrih phü quy dnh co' ch t chü cüa don vj s1r nghip
cOng 1p trên da bn huyn Minh Long. Yêu cu các don vj có lien quan trin
khai thirc hin dam bào dáng tin dO yêu cu, trong qua trhih thic hin nu có
phát sinh vuthig mc, các co quan, don vj phàn ánh kjp thi v UBND huyn
(qua Phông Tài chInh —KI hoçch và Phông Nç5i vy huyçn) d thng hgp nghien
ciru giài quyk/.
Noinhân:
- TT. RU, HDND huyn (B/c);
- Chii tch, các PCT;
- Cáe phOng: TCKET, Ni vii huyn;
- Các don v s1r nghip thuOc huyn;
-VP:C,PVP;
- Luu VT,
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