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Kính gửi: Tổng Công ty Phát điện 1 
 

Bộ Xây dựng đã nhận được Văn bản số 2359/EVNGENCO1-QLĐTXD 
ngày 29/10/2021 của Tổng Công ty Phát điện 1 về việc hướng dẫn thực hiện 
trong lĩnh vực quản lý hoạt động xây dựng thuộc dự án nhiệt điện, thủy điện. 
Sau khi nghiên cứu, Bộ Xây dựng có ý kiến như sau: 

Theo nội dung Văn bản số 2359/EVNGENCO1-QLĐTXD ngày 
29/10/2021 nêu trên thì Tổng Công ty Phát điện 1 và các đơn vị thành viên đang 
thực hiện quản lý đầu tư xây dựng, quản lý vận hành các dự án nhà máy nhiệt 
điện, thủy điện (sau đây gọi là dự án nhà máy điện). 

Trường hợp đầu tư xây dựng, đầu tư mở rộng công suất phát điện của dự 
án nhà máy điện đã được Cơ quan chuyên môn về xây dựng thuộc Bộ Công 
Thương thẩm định; việc tiếp tục đầu tư cải tạo, nâng cấp các hạng mục công 
trình phụ trợ thuộc dự án nhà máy điện như đã được nêu tại Văn bản số 
2359/EVNGENCO1-QLĐTXD ngày 29/10/2021 của Tổng Công ty Phát điện 1 
được căn cứ theo quy định tại Khoản 5 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, Chủ đầu tư trình Cơ quan chuyên môn về xây dựng thuộc 
Bộ Công Thương thẩm định theo quy định. Trong quá trình triển khai, Tổng 
Công ty Phát điện 1 cần thực hiện theo hướng dẫn về lập, thẩm định Báo cáo 
nghiên cứu khả thi đầu tư xây dựng theo các quy định tại Điều 11, Điều 12, Điều 
13, Điều 14 và Điều 15 Nghị định số 15/2021/NĐ-CP ngày 03/3/2021; Luật Xây 
dựng số 50/2014/QH13, Luật số 62/2020/QH14 sửa đổi, bổ sung một số điều 
của Luật Xây dựng và các các quy định của pháp luật khác có liên quan. 

Trên đây là ý kiến của Bộ Xây dựng, đề nghị Tổng Công ty Phát điện 1 
nghiên cứu thực hiện theo quy định./. 

Nơi nhận:  
- Như trên; 
- TTr.Lê Quang Hùng (để b/c); 
- Lưu: VT, HĐXD (VTNam-5b). 
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