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Bộ Xây dựng nhận được Văn bản số 198/DKVN - BĐ ngày 14/01/2020 của 

Tập đoàn dầu khí Việt Nam đề nghị cho ý kiến về việc điều chỉnh tiến độ thực 

hiện Dự án Nhà máy Nhiệt điện Sông Hậu 1 (Dự án). Sau khi xem xét, Bộ Xây 

dựng có ý kiến như sau:  

Việc điều chỉnh dự án đầu tư xây dựng được quy định tại Điều 61 Luật Xây 

dựng số 50/2014/QH13. Các nội dung về trình tự, thủ tục, thẩm quyền thẩm định, 

phê duyệt điều chỉnh dự án đã được quy định tại Luật Xây dựng 2014, Nghị định 

số 59/2015/NĐ-CP ngày 18/6/2015 của Chính phủ về quản lý dự án đầu tư xây 

dựng, Nghị định số 42/2017/NĐ-CP ngày 05/4/2017 của Chính phủ về sửa đổi, 

bổ sung một số điều Nghị định 59/2015/NĐ-CP ngày 18/6/2015 của Chính phủ 

về quản lý dự án đầu tư xây dựng, Thông tư số 18/2016/TT-BXD ngày 

30/6/2016 của Bộ trưởng Bộ Xây dựng quy định chi tiết và hướng dẫn một số 

nội dung về thẩm định, phê duyệt dự án và thiết kế, dự toán xây dựng công trình. 

Do đó, đề nghị Tập đoàn dầu khí Việt Nam nghiên cứu, tổ chức thực hiện theo 

đúng quy định của pháp luật. Trường hợp vượt thẩm quyền phải báo cáo người 

có thẩm quyền xem xét, quyết định. 

Trên đây là ý kiến của Bộ Xây dựng, đề nghị Tập đoàn Dầu khí Việt Nam 

nghiên cứu, thực hiện./.  
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