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Số: 4334/BXD-HĐXD 

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

Hà Nội, ngày 21 tháng 10 năm 2021 
V/v hướng dẫn tổ chức thực hiện 
công tác quản lý dự án, công trình 

mà Sở GTVT Hải Phòng được giao 
làm chủ đầu tư 

 

 
Kính gửi: Trung tâm Quản lý, bảo trì giao thông công cộng và đăng kiểm thủy 

(thuộc Sở Giao thông vận tải thành phố Hải Phòng) 

 
Bộ Xây dựng nhận được văn bản số 253/TTQLBT&ĐKT-HCTH ngày 

20/8/2021 của Trung tâm Quản lý, bảo trì giao thông công cộng và đăng kiểm 
thủy đề nghị hướng dẫn việc tổ chức thực hiện công tác quản lý dự án, công 
trình mà Sở GTVT Hải Phòng được giao làm chủ đầu tư. Sau khi nghiên cứu, 
Bộ Xây dựng có ý kiến như sau: 

Theo hồ sơ gửi kèm, Trung tâm Quản lý, bảo trì giao thông công cộng và 
đăng kiểm thủy có chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, cơ cấu tổ chức và hoạt 
động theo Quyết định số 1438/QĐ-UBND ngày 18/6/2019 của UBND thành 
phố Hải Phòng; Quyết định số 950/QĐ-SGTVT ngày 01/8/2019 và Quyết định 
số 955/QĐ-SGTVT ngày 02/8/2019 của Giám đốc Sở Giao thông vận tải thành 
phố Hải Phòng. 

Tại khoản 1 Điều 20 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: “Đối với dự án sử dụng vốn đầu tư công, người quyết định đầu tư lựa 
chọn hình thức quản lý dự án theo quy định tại khoản 2 Điều 62 của Luật Xây 
dựng năm 2014 được sửa đổi, bổ sung tại khoản 19 Điều 1 của Luật số 
62/2020/QH14,…”. Theo đó, người quyết định đầu tư quyết định việc áp dụng 
hình thức quản lý dự án. 

Theo nội dung văn bản số 253/TTQLBT&ĐKT-HCTH, trường hợp Sở 
Giao thông vận tải thành phố Hải Phòng được giao làm chủ đầu tư dự án, và 
được người quyết định đầu tư quyết định áp dụng hình thức chủ đầu tư tổ chức 
thực hiện quản lý dự án thì thực hiện theo quy định tại Điều 23 Nghị định số 
15/2021/NĐ-CP ngày 03/3/2021 của Chính phủ. Theo đó, việc chủ đầu tư (Sở 
Giao thông vận tải thành phố Hải Phòng) sử dụng tư cách pháp nhân của mình 
(sử dụng con dấu của Sở) và bộ máy chuyên môn trực thuộc có đủ điều kiện, 
năng lực để tổ chức thực hiện quản lý dự án đầu tư xây dựng là phù hợp.  

Pháp luật hiện hành không có quy định khống chế tổng mức đầu tư khi áp 
dụng hình thức chủ đầu tư tổ chức thực hiện quản lý dự án. Do đó, để có thể 
được Sở Giao thông vận tải thành phố Hải Phòng giao là bộ máy chuyên môn 
trực thuộc, Trung tâm cần phải đáp ứng đủ điều kiện năng lực đối với giám đốc 
quản lý dự án, các cá nhân tham gia quản lý dự án theo quy định tại khoản 2 và 



khoản 3 Điều 23 Nghị định số 15/2021/NĐ-CP ngày 03/3/2021 của Chính phủ. 
Trên đây là ý kiến của Bộ Xây dựng, đề nghị Trung tâm Quản lý, bảo trì 

giao thông công cộng và đăng kiểm thủy nghiên cứu, triển khai thực hiện./. 
 

Nơi nhận: 
- Như trên; 
- TTr. Lê Quang Hùng (để b/c); 
- Sở GTVT thành phố Hải Phòng; 
- Lưu: VT, HĐXDĐTB. 
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