
UBND TỈNH HÀ NAM 

SỞ KẾ HOẠCH VÀ ĐẦU TƯ 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc 

Số:                /SKHĐT-TĐ Hà Nam, ngày        tháng       năm 2021 
V/v tham gia góp ý vào Dự thảo  

Nghị định thay thế Nghị định số 

56/2020/NĐ-CP của Chính phủ 

 

    

 

 

Kính gửi:  Bộ Kế hoạch và Đầu tư. 

 

Thực hiện Công văn số 1683/UBND-KT ngày 08/7/2021 của UBND tỉnh 

Hà Nam về việc tham gia ý kiến dự thảo Nghị định thay thế Nghị định số 

56/2020/NĐ-CP ngày 25/5/2020 của Chính phủ (kèm theo Báo cáo số 

4337/BKHĐT-KTĐN ngày 07/7/2021 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư gửi xin ý kiến 

chỉ đạo của Phó Thủ tướng Chính phủ). 

Sau khi nghiên cứu, Sở Kế hoạch và Đầu tư Hà Nam tham gia một số ý kiến 

như sau: 

1. Về bố cục: Nhất trí như trong dự thảo. 

2. Về nội dung: Cơ bản nhất trí với các nội dung dự thảo Nghị định, đề 

nghị Cơ quan chủ trì soạn thảo sửa đổi, bổ sung một số nội dung như sau: 

- Khoản 3, Điều 19: Đề nghị sửa đổi theo hướng phân cấp hơn nữa các nội 

dung điều chỉnh không làm thay đổi đến khoản vay, phần vốn TW đã được phê 

duyệt trong chủ trương đầu tư dự án như sau: “Trường hợp điều chỉnh thời gian 

thực hiện dự án, bổ sung quy mô đầu tư chỉ làm thay đổi nguồn vốn và thời gian 

giải ngân phần vốn địa phương, không thay đổi nội dung trong quyết định chủ 

trương đầu tư đã phê duyệt: Cơ quan chủ quản báo cáo Hội đồng nhân dân cấp tỉnh 

chấp thuận; phê duyệt điều chỉnh quyết định đầu tư theo quy định tại khoản 3 Điều 

43 Luật Đầu tư công sau khi được cấp có thẩm quyền chấp thuận bằng văn bản.” 

- Đề nghị thống nhất sử dụng các cụm từ dùng trong nghị định: “bồi thường, 

hỗ trợ và tái định cư” (tại điểm c, khoản 3, Điều 38), “chi phí đền bù, giải phóng 

mặt bằng và tái định cư” (tại điểm l, khoản 2, Điều 44), đảm bảo phù hợp với tên 

chi phí trong cơ cấu tổng mức đầu tư theo quy định của pháp luật về xây dựng. 

Trên đây là một số ý kiến góp ý về Dự thảo Nghị định thay thế Nghị định số 

56/2020/NĐ-CP ngày 25/5/2020 của Chính phủ, Sở Kế hoạch và Đầu tư Hà Nam 

trân trọng báo cáo Bộ Kế hoạch và Đầu tư./. 
 

 

Nơi nhận: 

- Như kính gửi; 

- Lưu: VT, TĐ&GSĐT. 

KT. GIÁM ĐỐC 

PHÓ GIÁM ĐỐC 

 

 
 

 

 

Lê Đức Phúc 
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