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BỘ XÂY DỰNG 
_________ 

 
Số: 2234/BXD-HĐXD 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

Hà Nội, ngày 16 tháng 6 năm 2021 
V/v thực hiện dự án đầu tư xây dựng 

công trình theo lệnh khẩn cấp 
 

Kính gửi:  Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng các công trình giao thông tỉnh 
Quảng Ngãi 

Bộ Xây dựng nhận được Công văn số 728/BQL-KHĐT ngày 10/5/2021 của 
Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng các công trình giao thông tỉnh Quảng Ngãi 
về việc thực hiện dự án đầu tư xây dựng công trình theo lệnh khẩn cấp sử dụng 
vốn ngân sách Trung ương hỗ trợ để phòng chống, khắc phục hậu quả thiên tai. 
Sau khi nghiên cứu, Bộ Xây dựng có ý kiến như sau: 

Căn cứ Công văn của Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng các công trình 
giao thông tỉnh Quảng Ngãi thì dự án khẩn cấp khắc phục sạt lở, chống bồi lấp 
cửa sông, cửa biển do Thủ tướng Chính phủ phê duyệt chủ trương đầu tư, nguồn 
vốn từ ngân sách Trung ương hỗ trợ có mục tiêu cho địa phương. 

Trình tự, thủ tục quyết định đầu tư đối với dự án đầu tư công khẩn cấp thực 
hiện theo Điều 42 Luật Đầu tư công 2019, theo đó người quyết định đầu tư tổ 
chức lập báo cáo đề xuất dự án, thẩm định dự án và trình cấp có thẩm quyền 
xem xét, quyết định theo quy định tại Điều 35 của Luật đầu tư công 2019. 

Căn cứ khoản 3 Điều 58 của Nghị định 15/2021/NĐ-CP ngày 03/3/2021 
của Chính phủ quy định “Người được giao quản lý, thực hiện xây dựng công 

trình được tự quyết định toàn bộ công việc trong hoạt động đầu tư xây dựng, 

bao gồm: giao tổ chức, cá nhân thực hiện các công việc khảo sát, thiết kế và thi 

công xây dựng và các công việc cần thiết khác phục vụ xây dựng công trình 

khẩn cấp; quyết định về trình tự thực hiện khảo sát, thiết kế và thi công xây 

dựng; quyết định về việc giám sát thi công xây dựng và nghiệm thu công trình 

xây dựng đáp ứng yêu cầu của lệnh xây dựng công trình khẩn cấp”. 

Với các nội dung nêu trên, người quyết định đầu tư căn cứ mức độ khẩn 
cấp của công trình để quyết định trình tự thực hiện toàn bộ công việc trong hoạt 
động đầu tư xây dựng công trình và được thể hiện trong quyết định đầu tư dự án. 

Căn cứ quy định tại khoản 4 Điều 58 của Nghị định 15/2021/NĐ-CP ngày 
03/3/2021 của Chính phủ, sau khi kết thúc thi công xây dựng công trình khẩn 
cấp, người được giao xây dựng công trình khẩn cấp có trách nhiệm tổ chức lập 
và hoàn thiện hồ sơ hoàn thành công trình theo quy định. 
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Trên đây là ý kiến của Bộ Xây dựng, gửi Ban Quản lý dự án đầu tư xây 
dựng các công trình giao thông tỉnh Quảng Ngãi nghiên cứu, thực hiện./. 

 
Nơi nhận:  
- Như trên; 
- TTr. Lê Quang Hùng (để b/c); 
- CTr. Hoàng Quang Nhu (để b/c); 
- Lưu: VT, HĐXD (ĐVP). 
            

TL. BỘ TRƯỞNG 
KT. CỤC TRƯỞNG CỤC QUẢN LÝ 

HOẠT ĐỘNG XÂY DỰNG  
PHÓ CỤC TRƯỞNG 

 
 

 

(đã ký) 

 
 

Phạm Như Huy 
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