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

Số: 3975/BXD-HĐXD

Hà Nội, ngày 27 tháng 9 năm 2021

V/v hướng dẫn thủ tục thẩm định
Báo cáo NCKT ĐTXD dự án xây
dựng bến phụ 5.000 DWT trên cầu
Cảng số 2 thuộc Trung tâm Điện
lực Duyên Hải - Trà Vinh

Kính gửi: Ban quản lý dự án Nhiệt điện 3
Bộ Xây dựng nhận được văn bản số 32-BP/ANĐ3-KT ngày 20/7/2021 của
Ban quản lý dự án Nhiệt điện 3 về việc công tác thẩm định Dự án đầu tư xây
dựng bến phụ 5.000 DWT trên cầu Cảng số 2 thuộc Trung tâm Điện lực Duyên
Hải - Trà Vinh. Sau khi nghiên cứu, Bộ Xây dựng có ý kiến như sau:
Theo thông tin cung cấp tại văn bản số 32-BP/ANĐ3-KT, Dự án đầu tư xây
dựng bến phụ 5.000 DWT trên cầu Cảng số 2 thuộc Trung tâm Điện lực Duyên
Hải là dự án nhóm C, loại công trình giao thông, cấp III; sử dụng nguồn vốn nhà
nước ngoài đầu tư công, do Tổng công ty Phát điện 1 (EVNGENCO1) quyết
định đầu tư; xây dựng trên địa bàn hành chính xã Dân Thành, thị xã Duyên Hải,
tỉnh Trà Vinh.
Căn cứ quy định tại điểm b khoản 2 Điều 13 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, việc thẩm định Báo cáo nghiên cứu khả thi đầu tư xây dựng
dự án nói trên thuộc thẩm quyền của cơ quan chuyên môn về xây dựng thuộc Ủy
ban nhân dân tỉnh Trà Vinh; căn cứ quy định tại điểm b khoản 4 Điều 109 Nghị
định số 15/2021/NĐ-CP ngày 03/3/2021, đối với dự án, công trình thuộc dự án
đầu tư xây dựng công trình giao thông do Sở giao thông vận tải thẩm định.
Đề nghị Ban quản lý dự án Nhiệt điện 3 nghiên cứu nội dung hướng dẫn
nêu trên, chuẩn bị hồ sơ Báo cáo nghiên cứu khả thi đầu tư xây dựng theo quy
định tại khoản 1 Điều 11 và Tờ trình theo Mẫu số 01 Phụ lục I Nghị định số
15/2021/NĐ-CP ngày 03/3/2021 của Chính phủ để trình thẩm định Báo cáo
nghiên cứu khả thi đầu tư xây dựng dự án theo quy định.
Trên đây là ý kiến của Bộ Xây dựng, đề nghị Ban quản lý dự án Nhiệt điện
3 nghiên cứu, triển khai thực hiện./.
Nơi nhận:
- Như trên;
- TTr. Lê Quang Hùng (để b/c);
- Tổng công ty Phát điện 1;
- Lưu: VT, HĐXDĐTB.
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