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Kính gửi: Ban QLDA đầu tư chuyên ngành xây dựng - Ủy ban Dân tộc 

 Bộ Xây dựng nhận được văn bản số 33/CV-BQLDA ngày 12/8/2022 của 
Ban QLDA đầu tư chuyên ngành xây dựng - Ủy ban Dân tộc về việc đề nghị 
hướng dẫn một số nội dung về quản lý chi phí đầu tư xây dựng liên quan đến lựa 
chọn đơn vị tư vấn thẩm tra báo cáo đề xuất chủ trương đầu tư và xác định chi 
phí cho công tác thẩm tra báo cáo đề xuất chủ trương đầu tư trong tổng mức đầu 
tư xây dựng của dự án. Sau khi xem xét, Bộ Xây dựng có ý kiến như sau: 

 1. Trình tự, thủ tục quyết định chủ trương đầu tư dự án sử dụng vốn đầu 
tư công thực hiện theo quy định của Luật Đầu tư công số 39/2019/QH14. Việc 
lập, thẩm định dự án và quyết định đầu tư xây dựng thực hiện theo quy định tại 
Mục II Chương III Luật Xây dựng số 50/2014/QH13 và Luật số 62/2020/QH14 
sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Xây dựng.  

 2. Pháp luật về đầu tư công và đầu tư xây dựng không quy định thực hiện 
thẩm tra báo cáo đề xuất chủ trương đầu tư. Do đó, Ban QLDA đầu tư chuyên 
ngành xây dựng - Ủy ban Dân tộc căn cứ vào nội dung, phạm vi công việc cần 
thẩm tra để quyết định việc thẩm tra báo cáo đề xuất chủ trương đầu tư. 

   Trên đây là ý kiến của Bộ Xây dựng; trường hợp cần thiết, đề nghị Ban 
QLDA đầu tư chuyên ngành xây dựng - Ủy ban Dân tộc có văn bản gửi Bộ Kế 
hoạch và Đầu tư để được hướng dẫn cụ thể làm căn cứ thực hiện./. 

Nơi nhận:                                                TL. BỘ TRƯỞNG          
- Như trên;                                           KT. CỤC TRƯỞNG CỤC KINH T Ế XÂY DỰNG                                                   
- TTr Bùi Hồng Minh (để b/c);                                      PHÓ CỤC TRƯỞNG 
- Lưu: VT, Cục KTXD, (M3).   

 
 

                                                (đã ký) 

 

 

                                                                             Hồ Ngọc Sơn 

 

V/v hướng dẫn một số nội dung 
về quản lý chi phí đầu tư xây dựng 
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