
BỘ XÂY DỰNG CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc 

 

Số: 2696/ BXD-KTXD 
V/v giải đáp một số vướng mắc 
trong triển khai thực hiện Nghị 
định số 68/2019/NĐ-CP ngày 
14/8/2019 của Chính phủ và các 
Thông tư hướng dẫn. 

 

Hà Nội, ngày 05 tháng 6 năm 2020 

Kính gửi: Sở Xây dựng tỉnh Bắc Kạn 

 Bộ Xây dựng đã nhận văn bản số 668/SXD-QLXD ngày 06/5/2020 của Sở 

Xây dựng tỉnh Bắc Kạn hỏi về một số vướng mắc trong triển khai thực hiện Nghị 

định số 68/2019/NĐ-CP ngày 14/8/2019 của Chính phủ và các Thông tư hướng 

dẫn. Sau khi nghiên cứu, Bộ Xây dựng có ý kiến như sau: 

Dự toán chi phí các công việc thực hiện ở giai đoạn chuẩn bị dự án đầu tư xây 

dựng đối với dự án chỉ yêu cầu lập Báo cáo kinh tế - kỹ thuật do cơ quan chuyên 

môn của người quyết định đầu tư thực hiện thẩm định làm cơ sở trình cấp quyết 

định đầu tư phê duyệt. 

Việc ủy quyền tổ chức thực hiện lập, thẩm định, phê duyệt dự toán chi phí nêu 

trên, người quyết định đầu tư căn cứ Khoản 1 Điều 72 luật Xây dựng số 

50/2014/QH13 ngày 18/6/2014 của Quốc Hội, pháp luật về tổ chức chính quyền địa 

phương và pháp luật có liên quan để ủy quyền và chịu trách nhiệm về quyết định 

của mình. 

Đề nghị Sở Xây dựng tỉnh Bắc Kạn nghiên cứu hướng dẫn nêu trên thực hiện 

theo quy định./. 

 TL. BỘ TRƯỞNG 
KT. CỤC TRƯỞNG CỤC KINH T Ế XÂY DỰNG  

PHÓ CỤC TRƯỞNG 
Nơi nhận: 
- Như trên; 
- UBND tỉnh Bắc Kạn 
- Lưu VT, KTXD (H) 

 
 

(đã ký) 

 
 

 Hoàng Anh Tuấn 
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