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

 
Số: 4202/BXD-HTKT 

V/v hướng dẫn thủ tục bàn giao công 
trình hạ tầng kỹ thuật khu đô thị 

              Hà Nội, ngày  11 tháng  10  năm 2021 

  Kính gửi: Sở Xây dựng Nghệ An 

Bộ Xây dựng nhận được văn bản 3033/SXD-HTKT ngày 06/9/2021 của 
Sở Xây dựng Nghệ An về đề nghị hướng dẫn thủ tục bàn giao công trình hạ tầng 
kỹ thuật khu đô thị. Sau khi nghiên cứu, Bộ Xây dựng có ý kiến như sau: 

Việc bàn giao hạng mục công trình, công trình xây dựng (bao gồm công 

trình hạ tầng kỹ thuật khu đô thị) được quy định tại Điều 27 Nghị định số 
06/2021/NĐ-CP ngày 26/01/2021 của Chính phủ về Quy định chi tiết một số nội 
dung về quản lý chất lượng, thi công xây dựng và bảo trì công trình xây dựng; 
Hoàn thành, chuyển giao đưa công trình vào khai thác sử dụng và Chuyển giao 
quản lý hành chính được quy định tại Điều 36, Điều 38 Nghị định số 
11/2013/NĐ-CP ngày 14/01/2013 của Chính phủ về Quản lý đầu tư phát triển đô 
thị. Do vậy, đề nghị Sở Xây dựng Nghệ An nghiên cứu thực hiện. 

Bộ Xây dựng ghi nhận ý kiến của Sở Xây dựng Nghệ An để tổng hợp và 
đề xuất cơ quan có thẩm quyền trong quá trình xây dựng văn bản quy phạm 
pháp luật. 

Trên đây là ý kiến của Bộ Xây dựng, đề nghị Sở Xây dựng Nghệ An 
nghiên cứu, thực hiện./. 

     
Nơi nhận: 
 

- Như trên; 
- BTr Nguyễn Thanh Nghị (để b/c); 
- TTr Lê Quang Hùng (để b/c); 
- Lưu VT, HTKT. 

 
  

TL. BỘ TRƯỞNG 
CỤC TRƯỞNG CỤC HẠ TẦNG KỸ THUẬT 

 
 

(đã ký) 
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