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Kính gửi: Ban quản lý khu kinh tế - UBND tỉnh Tây Ninh. 
 
Bộ Xây dựng nhận văn bản số 1220/BQLKKT-QHXD ngày 14/7/2022 của 

Ban quản lý khu kinh tế - UBND tỉnh Tây Ninh về việc hướng dẫn thực hiện 
quy định của pháp luật về xác định chủ đầu tư dự án đầu tư công tại Khu kinh tế 
tỉnh. Sau khi xem xét, Bộ Xây dựng có ý kiến sau: 

Theo quy định tại khoản 3 Điều 40 Luật Đầu tư công số 39/2019/QH14: 

“3. Trình tự lập, thẩm định, quyết định đầu tư dự án có cấu phần xây dựng 
thực hiện theo quy định của pháp luật về xây dựng và quy định khác của pháp 
luật có liên quan, trừ dự án quan trọng quốc gia.”. 

Việc xác định chủ đầu tư dự án đầu tư công có cấu phần xây dựng thực 
hiện theo quy định tại Điều 7 Luật Xây dựng được sửa đổi, bổ sung tại khoản 4 
Điều 1 Luật số 62/2020/QH14. 

Trên đây là ý kiến của Bộ Xây dựng, đề nghị Ban quản lý khu kinh tế - 
UBND tỉnh Tây Ninh 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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