
UBND TỈNH ĐỒNG THÁP CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

SỞ XÂY DỰNG Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
  

Số:           /SXD-QLXD Đồng Tháp, ngày    tháng 01 năm 2022 

V/v phúc đáp công tác tổ 

chức thẩm định Báo cáo 

nghiên cứu khả thi đầu tư 

xây dựng công trình 

 

Kính gửi: Phòng Kinh tế và Hạ tầng huyện Hồng Ngự 

Sở Xây dựng đã nhận được Công văn số 1858/PKT&HT.TNV ngày 

31/12/2021 Phòng Kinh tế và Hạ tầng huyện Hồng Ngự về việc hướng dẫn phân 

công, phân cấp và ủy quyền trong việc thực hiện quản lý dự án đầu tư trong việc 

thẩm định Báo cáo nghiên cứu khả thi đầu tư xây dựng và báo cáo kinh tế kỹ 

thuật của người quyết định đầu tư; 

Căn cứ Luật Xây dựng ngày 18 tháng 6 năm 2014; Luật sửa đổi, bổ sung 

một số Điều của Luật Xây dựng ngày 17 tháng 6 năm 2020; 

Căn cứ Nghị định số 15/2021/NÐ-CP ngày 03 tháng 3 năm 2021 của 

Chính phủ quy định chi tiết một số nội dung về quản lý dự án đầu tư xây dựng; 

Căn cứ Quyết định số 23/2021/QĐ-UBND ngày 24 tháng 9 năm 2021 của 

UBND tỉnh Đồng Tháp Ban ban hành Quy định phân công, phân cấp và ủy 

quyền trong thực hiện một số nhiệm vụ quản lý dự án đầu tư trên địa bàn tỉnh 

Đồng Tháp. 

Sau khi nghiên cứu, Sở Xây dựng có ý kiến như sau: 

1. Công tác tổ chức thẩm định Báo cáo nghiên cứu khả thi 

Đối với trường hợp dự án đầu tư xây dựng yêu cầu lập Báo cáo nghiên 

cứu khả thi do Chủ tịch UBND cấp huyện quyết định đầu tư sử dụng vốn đầu tư 

công, công tác tổ chức thẩm định Báo cáo nghiên cứu khả thi đầu tư xây dựng 

phải thực hiện thẩm định 02 nội dung, cụ thể như sau: 

a) Thẩm định Báo cáo nghiên cứu khả thi đầu tư xây dựng của cơ quan 

chuyên môn về xây dựng theo quy định tại Điều 11 của Quyết định số 

23/2021/QĐ-UBND.  

- Trường hợp dự án có công trình cấp II: Cơ quan chuyên môn về xây 

dựng cấp Tỉnh chủ trì tổ chức thẩm định. 

- Trường hợp dự án có công trình cấp III trở xuống: Cơ quan chuyên 

môn về xây dựng cấp Huyện (Phòng Kinh tế - Hạ tầng) chủ trì tổ chức thẩm 

định. 

 b) Thẩm định Báo cáo nghiên cứu khả thi đầu tư xây dựng của người 
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quyết định đầu tư theo quy định tại khoản 3 Điều 12 của Quyết định số 

23/2021/QĐ-UBND. Trong đó, có quy định “Uỷ ban nhân dân cấp huyện căn 

cứ vào tình hình thực tế của địa phương để tổ chức, triển khai thực hiện đúng 

theo quy định của pháp luật (được giao cho cơ quan chuyên môn về xây dựng 

cấp huyện, cũng là cơ quan chuyên môn trực thuộc Uỷ ban nhân dân cấp 

huyện thẩm định; riêng đối với Báo cáo nghiên cứu khả thi đầu tư xây dựng 

thực hiện thẩm định đồng thời với việc thẩm định quy định tại khoản 2 Điều 11 

Quy định này)”, như vậy: 

- Trường hợp dự án có công trình cấp II: thì Uỷ ban nhân dân cấp huyện 

có thể giao cho cơ quan chuyên môn về xây dựng cấp huyện (cũng là cơ quan 

chuyên môn trực thuộc) thẩm định sau khi được Cơ quan chuyên môn về xây 

dựng cấp Tỉnh thẩm định. 

- Trường hợp dự án chỉ có công trình cấp III trở xuống: thì Uỷ ban nhân 

dân cấp huyện có thể giao cho cơ quan chuyên môn về xây dựng cấp huyện 

(cũng là cơ quan chuyên môn trực thuộc) thực hiện thẩm định (thực hiện thẩm 

định đồng thời 2 nội dung: thẩm định của cơ quan chuyên môn về xây dựng và 

thẩm định của cơ quan chuyên môn của người quyết định đầu tư).   

2. Nội dung thẩm định 

- Nội dung thẩm định của cơ quan chuyên môn về xây dựng được quy 

định tại Khoản 2 Điều 58 được sửa đổi, bổ sung tại Khoản 15 Điều 1 Luật sửa 

đổi, bổ sung một số Điều của Luật Xây dựng năm 2020. 

- Nội dung thẩm định của người quyết định đầu tư được quy định tại 

Khoản 1 Điều 57 được sửa đổi, bổ sung tại Khoản 14 Điều 1 Luật sửa đổi, bổ 

sung một số Điều của Luật Xây dựng năm 2020. 

(Có thể tham khảo nội dung thẩm định dự án đồng thời 2 nội dung của 

Sở Xây dựng) 

Trên đây là ý kiến của Sở Xây dựng, kính chuyển Phòng Kinh tế và Hạ 

tầng huyện Hồng Ngự nghiên cứu, thực hiện./. 

Nơi nhận:  KT. GIÁM ĐỐC 

- Như trên; 

- GĐ và các PGĐ Sở; 

- Cổng thông tin điện tử Sở XD; 

- Lưu: VT, QLXD, dah. 

   

 

 

 

 

 

 

PHÓ GIÁM ĐỐC 

 

 

 

 

Nguyễn Lê Phương Loan 
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