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Số: 1964/BXD-HĐXD 
V/v thẩm định Báo cáo kinh tế - 

kỹ thuật ĐTXD đối với công trình 
do UBND xã quyết định đầu tư. 

 Hà Nội, ngày  28  tháng  5  năm 2021 

 
Kính gửi: Sở Xây dựng tỉnh Hà Tĩnh. 

 
Bộ Xây dựng nhận văn bản số 945/SXD-QLHĐXD ngày 20/4/2021 của Sở 

Xây dựng tỉnh Hà Tĩnh về việc thẩm định Báo cáo kinh tế - kỹ thuật đầu tư xây 
dựng đối với công trình do Uỷ ban nhân dân xã quyết định đầu tư. Sau khi xem 
xét, Bộ Xây dựng có ý kiến sau: 

Đối với dự án sử dụng vốn nhà nước do Uỷ ban nhân dân xã quyết định đầu 
tư và chỉ cần lập Báo cáo kinh tế - kỹ thuật đầu tư xây dựng, theo quy định tại 
Điều 56 của Luật Xây dựng năm 2014 được sửa đổi, bổ sung tại khoản 13 Điều 
1 của Luật số 62/2020/QH14, trường hợp không có cơ quan chuyên môn trực 
thuộc, Uỷ ban nhân dân xã được giao tổ chức, cá nhân có chuyên môn phù hợp 
với tính chất, nội dung của dự án để thực hiện thẩm định Báo cáo kinh tế - kỹ 
thuật đầu tư xây dựng (sau đây gọi là cơ quan chủ trì thẩm định). Nội dung thẩm 
định Báo cáo kinh tế - kỹ thuật đầu tư xây dựng theo quy định tại khoản 3 Điều 
57 của Luật Xây dựng năm 2014 được sửa đổi, bổ sung tại khoản 14 Điều 1 của 
Luật số 62/2020/QH14; trình tự, thủ tục thẩm định thực hiện theo quy định tại 
Điều 12 Nghị định số 15/2021/NĐ-CP. 

Trường hợp Uỷ ban nhân dân xã thành lập ban quản lý dự án hoặc thuê tổ 
chức tư vấn quản lý dự án thì ban quản lý dự án thực hiện nhiệm vụ quản lý dự 
án theo quyết định của chủ đầu tư hoặc theo thoả thuận hợp đồng tư vấn quản lý 
dự án. 

Trên đây là ý kiến của Bộ Xây dựng, đề nghị Sở Xây dựng tỉnh Hà Tĩnh 
nghiên cứu và thực hiện theo quy định./. 

. 

Nơi nhận: 
- Như trên; 
- TT. Lê Quang Hùng (để b/c); 
- CT. Hoàng Quang Nhu (để b/c); 
- Lưu: VT, HĐXDNMH. 
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