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Số: 1227/BXD-HĐXD 
V/v ý kiến về thẩm quyền thẩm 

định dự án. 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc 

                     Hà Nội, ngày  08  tháng 6  năm 2015 

Kính gửi: Sở Xây dựng tỉnh Đồng Nai 

Bộ Xây dựng nhận được văn bản số 971/SXD-QLHĐXD ngày 13/5/2015 

của Sở Xây dựng tỉnh Đồng Nai đề nghị cho ý kiến về thẩm quyền thẩm định dự 

án nhóm B, nhóm C sử dụng nguồn vốn ngân sách nhà nước. Sau khi xem xét, Bộ 

Xây dựng có ý kiến như sau: 

Theo hướng dẫn tại Điểm a Khoản 2 Mục III văn bản số 3482/BXD-HĐXD 

ngày 30/12/2014 của Bộ Xây dựng về việc thực hiện Luật Xây dựng số 

50/2014/QH13, “cơ quan chuyên môn thuộc các Bộ quản lý công trình xây dựng 

chuyên ngành chủ trì thẩm định toàn bộ nội dung của dự án nhóm A, các dự án do 

các Bộ, ngành ở Trung ương quyết định đầu tư được quy định tại Điều 58 của 

Luật Xây dựng 2014; các Sở quản lý công trình xây dựng chuyên ngành chủ trì 

thẩm định toàn bộ nội dung của dự án nhóm B, nhóm C và Báo cáo kinh tế - kỹ 

thuật quy định tại Điều 58 của Luật Xây dựng 2014 được đầu tư trên địa bàn địa 

phương, trừ các dự án do cơ quan chuyên môn thuộc các Bộ quản lý công trình 
xây dựng chuyên ngành thẩm định nêu trên”.  

Như vậy, đối với các dự án nhóm B, nhóm C sử dụng nguồn vốn ngân sách 

nhà nước do các Bộ, ngành ở Trung ương quyết định đầu tư thì chủ trì tổ chức 

thẩm định là thuộc thẩm quyền của cơ quan chuyên môn thuộc các Bộ quản lý 

công trình xây dựng chuyên ngành.  

Trên đây là ý kiến của Bộ Xây dựng, đề nghị Sở Xây dựng tỉnh Đồng Nai 

nghiên cứu, tổ chức thực hiện./. 

Nơi nhận: 
- Như trên; 

- Lưu: VT, HĐXDTMP. 
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