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Kính gửi: Ban QLDA đầu tư xây dựng công trình giao thông – 
UBND tỉnh Đồng Tháp  

 
Bộ Xây dựng nhận được Văn bản số 970/BQLDA-QLĐT ngày 08/9/2021 của 

Ban QLDA đầu tư xây dựng công trình giao thông - UBND tỉnh Đồng Tháp về việc 
đề nghị có ý kiến về hình thức quản lý dự án khi chủ đầu tư không phải Ban QLDA 
chuyên ngành, khu vực. Sau khi nghiên cứu, Bộ Xây dựng có ý kiến như sau: 

Theo quy định tại Điều 62 Luật Xây dựng 2014 được sửa đổi bổ sung tại 
khoản 19 Điều 1 của Luật số 62/2020/QH14, người quyết định đầu tư quyết định 
việc áp dụng hình thức quản lý dự án phù hợp với quy mô, tính chất, nguồn vốn sử 
dụng và điều kiện thực hiện dự án đầu tư xây dựng. Trong đó, hình thức Ban quản 
lý dự án đầu tư xây dựng chuyên ngành, Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng khu vực 
được áp dụng đối với dự án sử dụng vốn đầu tư công. 

Theo quy định tại khoản 2 Điều 21 Nghị định số 15/2021/NĐ-CP ngày 
03/3/2021 của Chính phủ, Chủ tịch UBND cấp tỉnh, cấp huyện thành lập Ban quản 
lý dự án đầu tư xây dựng chuyên ngành, Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng khu vực 
để giao làm chủ đầu tư một số dự án và thực hiện quản lý dự án đồng thời nhiều dự 
án sử dụng vốn đầu tư công thuộc thẩm quyền quản lý của mình. Việc giao đơn vị 
quản lý dự án có thể được thực hiện tại Quyết định phê duyệt dự án hoặc bằng Văn 
bản riêng. 

Trên đây là ý kiến của Bộ Xây dựng, đề nghị Ban QLDA đầu tư xây dựng 
công trình giao thông - UBND tỉnh Đồng Tháp nghiên cứu thực hiện đảm bảo đúng 
quy định của pháp luật./.  
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