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Kính gửi: Ban duy tu các công trình hạ tầng giao thông  
            - Sở Giao thông vận tải thành phố Hà Nội 

 
Bộ Xây dựng nhận được văn bản số 439/BDT-KHTH ngày 07/7/2022 của 

Ban duy tu các công trình hạ tầng giao thông - Sở Giao thông vận tải thành phố 
Hà Nội đề nghị có ý kiến hướng dẫn về tình huống trong thực hiện các quy định 
của pháp luật về xây dựng. Sau khi nghiên cứu, Bộ Xây dựng có ý kiến như sau: 

Theo nội dung văn bản số 439/BDT-KHTH ngày 07/7/2022, Ban duy tu 
các công trình hạ tầng giao thông được giao một số dự án và đã phê duyệt Báo 
cáo kinh tế - kỹ thuật (tổng mức đầu tư dưới 15 tỷ đồng, thực hiện thiết kế 01 
bước là thiết kế bản vẽ thi công) và đã phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu. 
Sau khi cập nhật, giá gói thầu các dự án tăng vượt tổng mức đầu tư đã được phê 
duyệt (tổng mức đầu tư sau khi điều chỉnh lớn hơn 15 tỷ đồng). Ban duy tu đã 
báo cáo người quyết định đầu tư cho phép điều chỉnh dự án theo quy định của 
Luật Xây dựng. 

Tại khoản 1 Điều 19 Nghị định số 15/2021/NĐ-CP ngày 03/3/2021 của 
Chính phủ Quy định chi tiết một số nội dung về quản lý dự án đầu tư xây dựng 
quy định: “Dự án đầu tư xây dựng sử dụng vốn đầu tư công, vốn nhà nước 
ngoài đầu tư công được điều chỉnh theo các trường hợp quy định tại khoản 1 
Điều 61 của Luật Xây dựng năm 2014 đã được sửa đổi, bổ sung tại khoản 18 và 
khoản 64 Điều 1 của Luật số 62/2020/QH14. Việc điều chỉnh dự án PPP được 
thực hiện theo quy định tại pháp luật về đầu tư theo phương thức đối tác công 
tư. Việc điều chỉnh dự án sử dụng vốn khác thực hiện theo quy định tại khoản 3 
và khoản 4 Điều 61 của Luật Xây dựng năm 2014.”. 

Tại khoản 3 Điều 5 Nghị định số 15/2021/NĐ-CP ngày 03/3/2021 của 
Chính phủ quy định: “Trừ trường hợp người quyết định đầu tư có yêu cầu lập 
Báo cáo nghiên cứu khả thi đầu tư xây dựng, dự án đầu tư xây dựng công trình 
chỉ cần yêu cầu lập Báo cáo kinh tế - kỹ thuật đầu tư xây dựng gồm: 

... 
b) Dự án đầu tư xây dựng mới, sửa chữa, cải tạo, nâng cấp có tổng mức 

đầu tư dưới 15 tỷ đồng (không bao gồm tiền sử dụng đất);”  
Căn cứ các quy định nêu trên, trường hợp một số dự án sau điều chỉnh có 

tổng mức đầu tư lớn hơn 15 tỷ đồng, chủ đầu tư cần thực hiện lập Báo cáo nghiên 
cứu khả thi đầu tư xây dựng theo quy định của pháp luật hiện hành về xây dựng. 

Trên đây là ý kiến của Bộ Xây dựng, đề nghị Ban duy tu các công trình hạ 



tầng giao thông - Sở Giao thông vận tải thành phố Hà Nội nghiên cứu, triển khai 
thực hiện./. 

 

Nơi nhận: 
- Như trên; 
- TTr. Lê Quang Hùng (để b/c); 
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