BỘ XÂY DỰNG
Số: 3321/BXD-HĐXD

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
Hà Nội, ngày 19 tháng 8 năm 2021

V/v triển khai thực hiện xây dựng công
trình khẩn cấp.

Kính gửi: Sở Xây dựng tỉnh Bạc Liêu.

Bộ Xây dựng nhận văn bản số 1025/SXD-QLXD ngày 05/8/2021 của Sở
Xây dựng tỉnh Bạc Liêu về việc xin giải đáp một số vướng mắc trong quá trình
triển khai thực hiện xây dựng công trình khẩn cấp. Sau khi xem xét, Bộ Xây
dựng có ý kiến sau:
Việc quản lý đầu tư xây dựng công trình xây dựng khẩn cấp thực hiện theo
quy định tại Điều 130 của Luật Xây dựng năm 2014 được sửa đổi, bổ sung tại
khoản 48 Điều 1 của Luật số 62/2020/QH14 và tại Điều 58 Nghị định số
15/2021/NĐ-CP ngày 09/3/2021 của Chính phủ quy định chi tiết một số nội
dung về quản lý dự án đầu tư xây dựng.
Đối với công trình xây dựng khẩn cấp cần thực hiện thủ tục quyết định đầu
tư theo quy định tại Điều 42 Luật Đầu tư công số 39/2019/QH14 để đảm bảo
phù hợp về thành phần hồ sơ pháp lý, tạm ứng, thanh toán của công trình xây
dựng theo lệnh khẩn cấp theo quy định tại điểm b khoản 8 Điều 8 của Nghị định
số 11/2020/NĐ-CP ngày 20/01/2020 của Chính phủ quy định về thủ tục hành
chính thuộc lĩnh vực Kho bạc Nhà nước.
Trên đây là ý kiến của Bộ Xây dựng, đề nghị Sở Xây dựng tỉnh Bạc Liêu
nghiên cứu và thực hiện theo quy định./.
.
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