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Kính gửi: Ban Quản lý đầu tư hạ tầng Khu nông nghiệp ứng dụng              
công nghệ cao Phú Yên 

 
 

    Bộ Xây dựng nhận được công văn số 73/BQLĐTHT ngày 29/10/2021 của 
Ban Quản lý đầu tư hạ tầng Khu nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao Phú Yên 
về việc ủy quyền phê duyệt thiết kế, dự toán. Sau khi nghiên cứu, Bộ Xây dựng 
có ý kiến sau: 

Theo quy định tại khoản 3 Điều 40 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 “Trong trường hợp thực hiện quản lý dự án theo hình thức Ban 
quản lý dự án chuyên ngành, Ban quản lý dự án khu vực hoặc Ban quản lý dự 
án một dự án, Chủ đầu tư được ủy quyền cho Ban quản lý dự án trực thuộc phê 
duyệt thiết kế xây dựng” . Theo đó, chủ đầu tư được ủy quyền phê duyệt thiết kế 
xây dựng triển khai sau thiết kế cơ sở cho Ban quản lý dự án trực thuộc trong 
trường hợp thực hiện quản lý dự án theo hình thức Ban quản lý dự án chuyên 
ngành, Ban quản lý dự án khu vực hoặc Ban quản lý dự án một dự án. 

Trên đây là ý kiến của Bộ Xây dựng, đề nghị Ban Quản lý đầu tư hạ tầng 
Khu nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao Phú Yên nghiên cứu, thực hiện./.  
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