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Số: 2397/BXD-HĐXD 
V/v lập dự án đầu tư xây dựng. 

 Hà Nội, ngày  01 tháng 7 năm 2022 

 
 

Kính gửi: Sở Xây dựng tỉnh Tiền Giang. 
 
Bộ Xây dựng nhận văn bản số 1411/SXD-QLHĐXD ngày 31/5/2022 của 

Sở Xây dựng tỉnh Tiền Giang về việc xin ý kiến hướng dẫn việc lập dự án đầu tư 
xây dựng. Sau khi xem xét, Bộ Xây dựng có ý kiến sau: 

1. Theo nội dung văn bản 1411/SXD-QLHĐXD, dự án Sửa chữa, cải tạo 
Bệnh viện Y học cổ truyền thành Trung tâm hồi sức bệnh nhân Covid-19 là dự 
án được đầu tư bằng nguồn vốn ngân sách tỉnh (vốn đầu tư công) và được Chủ 
tịch Uỷ ban nhân dân tỉnh Tiền Giang ban hành Lệnh xây dựng công trình khẩn 
cấp tại Quyết định số 2023/QĐ-UBND ngày 29/7/2021; dự án có tổng mức đầu 
tư 116.707.935.839 đồng (trong đó chi phí xây dựng là 2.199.817.657 đồng, tỷ 
lệ 1,88% tổng mức đầu tư). 

Để đáp ứng kịp thời về tiến độ thi công xây dựng công trình theo Lệnh xây 
dựng công trình khẩn cấp theo quy định tại điểm a khoản 1 Điều 130 Luật Xây 
dựng và Điều 58 Nghị định số 15/2021/NĐ-CP của Chính phủ không yêu cầu 
lập, thẩm định, phê duyệt dự án khi thực hiện. 

2. Trường hợp quy định của pháp luật khác liên quan có yêu cầu quyết định 
phê duyệt dự án, theo quy định tại điểm c khoản 3 Điều 5 Nghị định số 
15/2021/NĐ-CP, đơn vị cần xem xét, xác định dự án có phù hợp với quy định 
dự án sửa chữa, cải tạo không ảnh hưởng đến an toàn chịu lực, công trình có giá 
trị chi phí phần xây dựng dưới 10% tổng mức đầu tư và không quá 05 tỷ đồng 
(trừ dự án quan trọng quốc gia, dự án nhóm A, dự án đầu tư theo phương thức 
đối tác công tư) thì dự án thuộc trường hợp chỉ cần yêu cầu lập Báo cáo kinh tế - 
kỹ thuật xây dựng. 

Trên đây là ý kiến của Bộ Xây dựng, đề nghị Sở Xây dựng tỉnh Tiền Giang 
nghiên cứu và tổ chức 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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(đã ký) 

 
Phạm Như Huy 
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