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Số: 1733/BXD-PTĐT 

V/v cho ý kiến điều chỉnh chấp 
thuận đầu tư Dự án đầu tư xây 

dựng hạ tầng kỹ thuật Khu đô thị 
mới River silk city, thành phố  

Phủ Lý, tỉnh Hà Nam. 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 
Hà Nội, ngày 17 tháng 5 năm 2021 

Kính gửi: Công ty Cổ phần Tập đoàn C.E.O 

Bộ Xây dựng đã nhận được văn bản số 01-4/2021/CV-CEO ngày 
02/4/2021 của Công ty Cổ phần Tập đoàn C.E.O về việc xin ý kiến điều 
chỉnh chấp thuận đầu tư dự án Đầu tư xây dựng hạ tầng kỹ thuật Khu đô thị 
mới River Silk City, thành phố Phủ Lý, tỉnh Hà Nam và hồ sơ dự án gửi 
kèm. Sau khi nghiên cứu, Bộ Xây dựng có một số ý kiến như sau:  

Căn cứ Nghị định số 31/2021/NĐ-CP ngày 26/3/2021 của Chính phủ 
về Quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Đầu tư, tại 
Điều 111 Sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 11/2013/NĐ-CP 
ngày 14/01/2013 của Chính phủ về Quản lý đầu tư phát triển đô thị, Mục 2 
đã bãi bỏ Điều 33 Điều chỉnh dự án tại Nghị định số 11/2013/NĐ-CP.  

Do đó việc điều chỉnh dự án đầu tư cần được thực hiện theo quy định 
tại Điều 41 Luật Đầu tư số 61/2020/QH14 ngày 17/6/2020 của Chính phủ. 

Trên đây là ý kiến của Bộ Xây dựng để Công ty cổ phần Tập đoàn 
C.E.O biết và thực hiện./. 

 
 
Nơi nhận:    

- Như trên; 
- Bộ trưởng (để b/c); 
- Thứ trưởng Lê Quang Hùng (để b/c); 
- Cục trưởng Cục PTĐT (để b/c); 
- Lưu: VT, Cục PTĐT (2b). 

TL. BỘ TRƯỞNG 
KT. CỤC TRƯỞNG CỤC PHÁT TRI ỂN ĐÔ THỊ 

PHÓ CỤC TRƯỞNG 
 
 

(đã ký) 
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