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V/v thirc hin rnt s nOi dung cUa 
Lut sCra dôi, bô sung mt so diêu 
cüa Lust Xây d%rng ngày 17/6/2020, 
Lut Dâu tix cong ngày 13/6/2019 
và các Nghj djnh có lien quan trên 
dja bàn tinh 

CQNG HOA XA HO! CHU NGHiA VIT NAM 
Dc ip  - Tu' do - Hanh phüc 

Quáng Tn, ngàyA'r tháng nám 2021 

KInh g11i: 

- Các S: Xây dçrng, Giao thông vri tâi, Nông nghip và 
PTNT, Cong Thixcing, Kê hoch và Dâu ti.r; 

- Ban Quãn 19 Khu Kinh tê tinh; 

- Các Ban QLDA dAu tu xây dirng; 

- UBND các huyn, thành ph& thj xâ; 

- Các chü du tu xay dmg cong trInh. 

Sau khi xem xét d nghj cüa Sâ Xây drng tai  Van bàn s 11 63/SXD-
QLXDngày 09/7/202 1 ye vic ban hành van bàn thirc hin mt so ni dung cUa 
Lut sO 62/2020/QH14 và các Nghj djnh có lien quan trén dja bàn tinh; Sâ Kê 
hoch và Dâu tr ti Van bàn so 1479/SKH-TH ngày 13/7/2021 ye vic phãn 
công, üy quyên trong thâm djnh Chü trung dâu tu, Quyêt djnh phê duyt Báo 
cáo nghiên ciru khã thi, Báo cáo kinh tê k9 thut xây dirng cong trInh si~ diing 
nguôn von ngân sách do tinh quân 19 và 9 kiên cüa S Tix pháp tai  Van bàn so 
771/STP-XD&KTVBQPPL ngày 24/6/2021 ye vic thrc hin mt so ni dimg 
cüa Lut so 62/2020/QH14 và các Nghj djnh có lien quan trén dja bàn tinh, 
UBND tinh có 9 kiên nhii sau: 

1. V thm dinh, phê duyêt Báo cáo nghiên ciru kM thi d.0 tix xây dirng, 
Báo cáo kinh té - k thut dâu tu xay drng cüa cci quan chuyên mon ye xây 
drng, ngithi quyêt djnh dâu ti.r: 

a) Dó'i vol các dr an ddu tit xáy dyiig thu5c trw&ng hcip cá'p quyé't djnh 
dáu tu là UBND tinh: 

- Giao co quan chuyên mon thuc UBND tinh, dng thai là co quan 
chuyên mOn ye xây dirng gôm: S Xây dirng, Sâ Giao thông 4n tãi, Sâ Nông 
nghip và Phát triên nông thôn, S& Cong Thixcing là Co quan cM trI thâm djnh, 
thirc hin thâm djnh the ni dung quy djnh ti khoàn 14, khoãn 15 Diêu 1 Lut 
so 62/2020/QH 14 ngày 17/6/2020 và tong hqp 9 kiên tham gia cüa các co quan 
lien quan trInh UBND tinh xem xét quyêt djnh. 



- Giao Ca quan chuyên mon v xây dirng là Ban Quân 15' Khu Kinh tê tinh 
theo phân cp quân 15' &rçlc quy djnh ti Khoân 4, Diêu 109 Nghj djnh so 
15/2021/ND-CP ngày 03/3/2021 cüa ChInh phü thirc hin thâm djnh các ni 
dung quy djnh ti khoän 15 Diêu 1 Lut so 62/2020/QH14 ngày 17/6/2020 
(trong qua trIn.h thâm djnh có the lay 5' kiên tham gia cüa các Co quan lien quan). 
Co quan chuyên mon thuc UBND tinh gôm: Sâ Xây dimg, S& Giao thông vn 
tái, Sâ Nông nghip và Phát triên nông thôn, S& Cong Thucing thâm djnh mt so 
ni dung cüa ngthi quyêt djnh dâu tu ti khoãn 14 Diêu 1 Lut so 
62/20201QH14 ngày 17/6/2020 và tong hqp 5' kiên thâm djnh cüa Ban Quân 15' 
Khu Kinh tê tinh trInh UBND tinh xem xét quyêt dnh. 

- Trong qua trInh thrc hin c.n liru 5' mt s6 ni dung sau: 

+ Di vâi dr an, cong trInh thuc dir an du tu xây dmg ththng b trong 
do thj (tth diing quôc l qua dO thj), S& Xây drng có trách nhim lay 5' kiên 
thâm dnh bang van bàn cüa S& quân 15' chuyên ngành giao thông truOc khi tong 
hçp trInh UBND tinh xem xét quyêt djnh. 

+ Các co quan chuyên mon v xay drng có trách nhim nâng cao näng 
hrc và kin toàn nhân si dam bâo dieu kin näng lijc thrc hin theo quy djnh. 

+ Co quan chü trI thm djnh &rçlc mñ t chi'rc, cá nhân có chuyên mOn, 
kinh nghim tham gia thâm djnh hoc yêu câu chü dâu tu lira chçn to chüc, cá 
nhân có dü diêu kin näng 1irc dé thâm tra các ni dung can thiêt lam co sâ cho 
viêc thâm djnh. 

b) Do'i vài các dy an dcu tu xay dyng khác: 

Thirc hin theo quy djnh t?i  Lut sira &,i, b sung mt s diu cüa Lut 
Xây drng ngày 17/6/2020, Nghj djnh sO 15/20211ND-CP ngày 03/3/2021 cüa 
ChInh phU quy djnh chi tiêt mt so ni dung ye quán 15' dr an dâu tu xây drng 
và các quy djnh hin hành có lien quan. 

2. V thrn djnh, phê duyt thi& k và dir toán xay drng trin khai sau 
thiêt kê eci sâ; thâm djnh, phé duyt chi phi chuân bj dr an: 

Th%rc hin theo quy djnh tai  Lut si:ra di, b sung mt s diu cUa Lut 
Xây dmg ngày 17/6/2020, Nghj djnh sO 15/2021/ND-CP ngày 03/3/2021 cüa 
ChInh phü quy djnh chi tiêt mt sO ni dung ye quãn 15' dir an dâu tu xay drng, 
Nghj djnh sO 10/2021/ND-CP ngày 09/12/202 1 ye quán 15' chi phi dâu tu xây 
drng và các quy djnh hin hành có lien quan. 

3. V viec phân cong thm dinh chü throng du tix, üy quyên quyêt djnh 
phê duyt Báo cáo nghiên ci'ru khã thi dâu tu xây dmg, Báo cáo kinh te - k5 
thut dâu tu xay drng 51r ding nguôn von ngân sách nhà nuóc do tinh quán 15': 

Thc hin theo quy djnh ti Lutt Du ttx cong ngây 13/6/2019, Lut Xây 
drng ngày 18/6/2014, Lutt si'ra dOi, bO sung mt sO diêu cüa Lut Xây drng 
ngày 17/6/2020 và các Nghj djnh huOng dan, quy djnh hin hành Co lien quan. 



TM. UY BAN NEIAN DAN 
KT. CHU T!CH 

CHU T!CH 

Trong qua trInh thirc hin, nu có khó khan, w&ng m.c thI các dan vj, dja 
phucing phan ánh ye S& Xây drng, Si Kê hoch và Dâu tt.r dê duçic xem xét 
hi.ràng dan; trix&ng hçip vlxçit thâm quyén, Sâ Xây dmg chü trI, phôi hçip v&i cac 
dan vj lien quan tong hap, báo cáo dê xuât UBND tinh dê xem xét giái quyêt 
theo quy djnh.1. 

Noi nhin: 
- Nhii trén; 
- CT, các PCT UBND tinh; 
- S& Tir pháp; 
- Si Tài chInh; 
- CVP, các PVP, CVVP; 
- LLru: VT, CN. 

Lê Thrc Tin 
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