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

Hà Nội, ngày 16  tháng 9 năm 2021 
V/v hướng dẫn trình tự thực hiện dự 

án theo lệnh khẩn cấp. 
 

Kính gửi:  Ban quản lý dự án ĐTXD các công trình Nông nghiệp và PTNT tỉnh 
Tuyên Quang 

Bộ Xây dựng nhận được Văn bản số 877/DANN-QLDA ngày 01/8/2021 
của Ban quản lý dự án ĐTXD các công trình Nông nghiệp và PTNT tỉnh Tuyên 
Quang (Ban QLDA tỉnh Tuyên Quang) về việc hướng dẫn trình tự thực hiện dự 
án theo lệnh khẩn cấp. Sau khi nghiên cứu, Bộ Xây dựng có ý kiến như sau: 

Việc quản lý đầu tư xây dựng công trình xây dựng khẩn cấp được quy định 
tại điểm a khoản 1 Điều 130 của Luật Xây dựng 2014 được sửa đổi, bổ sung tại 
khoản 48 Điều 1 của Luật Xây dựng 2020 và đã được quy định tại Điều 58 Nghị 
định 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. 

Tuy nhiên dự án đầu tư xây dựng công trình khẩn cấp vốn đầu tư công phải 
lập, thẩm định báo cáo đề xuất dự án và quyết định đầu tư theo Điều 42 Luật 
Đầu tư công 2019. Liên quan đến quy trình, thủ tục lựa chọn nhà thầu theo pháp 
luật về đấu thầu, đề nghị Ban QLDA tỉnh Tuyên Quang liên hệ Bộ Kế hoạch và 
Đầu tư để được hướng dẫn. 

Trên đây là ý kiến của Bộ Xây dựng, gửi Ban quản lý dự án ĐTXD các 
công trình Nông nghiệp và PTNT tỉnh Tuyên Quang nghiên cứu, thực hiện./. 

Nơi nhận:  
- Như trên; 
- TTr. Lê Quang Hùng (để b/c); 
- CTr. Hoàng Quang Nhu (để b/c); 
- Lưu: VT, HĐXD (ĐVP). 
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