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Hà Nội, ngày 11 tháng 11 năm 2021 

Kính gửi: Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng Công trình giao thông 

 và nông nghiệp tỉnh An Giang 

Bộ Xây dựng nhận được công văn số 1590/BQLDA-ĐHDA ngày 
06/10/2021 của Ban QLDA ĐTXD Công trình giao thông và nông nghiệp tỉnh An 
Giang đề nghị hướng dẫn thẩm quyền thẩm định Báo cáo nghiên cứu khả thi và 
thẩm định thiết kế triển khai sau thiết kế cơ sở của cơ quan chuyên môn về xây 
dựng theo quy định tại Nghị định số 15/2021/NĐ-CP ngày 03/3/2021. Sau khi 
nghiên cứu, Bộ Xây dựng có ý kiến như sau: 

Theo nội dung công văn số 1590/BQLDA-ĐHDA ngày 06/10/2021: Ban 
QLDA ĐTXD Công trình giao thông và nông nghiệp tỉnh An Giang là chủ đầu tư 
dự án Nâng cấp tuyến đường liên tỉnh nối từ huyện Châu Phú, tỉnh An Giang qua 
khu vực tứ giác Long Xuyên nối với huyện Hòn Đất, tỉnh Kiên Giang (ĐT.945). 
Dự án đã được UBND tỉnh An Giang phê duyệt tại Quyết định số 547/QĐ-UBND 
ngày 17/3/2021. 

Đối với dự án Nâng cấp đường liên tỉnh nối từ huyện Châu Phú, tỉnh An 
Giang nối với huyện Hòn Đất, tỉnh Kiên Giang, trường hợp dự án nhóm A, dự án 
nhóm B được điều chỉnh thành dự án nhóm A do Ủy ban nhân dân tỉnh quyết định 
đầu tư và chưa được phê duyệt trước ngày Luật số 62/2020/QH14 sửa đổi, bổ 
sung một số điều của Luật Xây dựng và 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 có hiệu lực thì thực hiện theo quy định chuyển tiếp của Luật và Nghị 
định này. Thẩm quyền thẩm định Báo cáo nghiên cứu khả thi và thẩm định thiết 
kế triển khai sau thiết kế cơ sở đối với công trình thuộc dự án là cơ quan chuyên 
môn về xây dựng thuộc Bộ quản lý công trình xây dựng chuyên ngành theo quy 
định tại điểm a khoản 1 Điều 13 và điểm a khoản 1 Điều 36 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.  

Nghị định số 15/2021/NĐ-CP ngày 03/3/2021 của Chính phủ thay thế Nghị 
định số 59/2015/NĐ-CP ngày 18/6/2015, Nghị định số 42/2017/NĐ-CP ngày 
05/4/2017 của Chính phủ và không quy định việc ủy quyền thẩm định. Do vậy, 



 

Ban QLDA ĐTXD Công trình giao thông và nông nghiệp tỉnh An Giang tổng hợp 
hồ sơ, trình cơ quan chuyên môn về xây dựng thuộc Bộ quản lý công trình xây 
dựng chuyên ngành được xác định theo quy định tại khoản 2 Điều 109 Nghị định 
số 15/2021/NĐ-CP ngày 03/3/2021 của Chính phủ để thực hiện thẩm định Báo 
cáo nghiên cứu khả thi và thẩm định thiết kế triển khai sau thiết kế cơ sở đối với 
công trình thuộc dự án nêu trên. 

Trên đây là ý kiến của Bộ Xây dựng, đề nghị Ban QLDA ĐTXD Công trình 
giao thông và nông nghiệp tỉnh An Giang nghiên cứu, thực hiện theo quy định./. 

 

Nơi nhận: 
- Như trên; 
- TT. Lê Quang Hùng (để báo cáo); 
- CT. Hoàng Quang Nhu (để báo cáo); 
- Lưu: VT, HĐXD (LĐD). 
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