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

 
Hà Nội, ngày 11 tháng 11 năm 2022 

Kính gửi: Sở Xây dựng tỉnh Tiền Giang 

Bộ Xây dựng nhận được công văn số 2198/SXD-QH.HT ngày 22/9/2022 
của Sở Xây dựng tỉnh Tiền Giang đề nghị hướng dẫn về công tác đấu thầu trong 
trường hợp tài trợ kinh phí lập quy hoạch. Sau khi nghiên cứu, Bộ Xây dựng có 
ý kiến như sau: 

Khoản 1 Điều 82 Luật Đấu thầu năm 2013 quy định “1. Chính phủ thống 
nhất quản lý nhà nước về hoạt động đấu thầu trên phạm vi cả nước.”. 

Điều 83 Luật Đấu thầu năm 2013 quy định Bộ Kế hoạch và Đầu tư chịu 
trách nhiệm trước Chính phủ thực hiện thống nhất quản lý nhà nước về hoạt 
động đấu thầu trên phạm vi cả nước theo quy định tại Điều 81 của Luật Đấu 
thầu. 

Do đó, liên quan đến các hình thức đấu thầu để lựa chọn tư vấn lập quy 
hoạch (bao gồm cả hình thức chỉ định thầu), đề nghị Sở Xây dựng tỉnh Tiền 
Giang tham mưu Ủy ban nhân dân Tỉnh làm việc với Bộ Kế hoạch và Đầu tư để 
được hướng dẫn cụ thể. 

Trên đây là ý kiến của Bộ Xây dựng để Sở Xây dựng tỉnh Tiền Giang căn 
cứ, nghiên cứu thực hiện./. 

 
 

Nơi nhận:             
- Như trên; 
- BT. Nguyễn Thanh Nghị (để b/c); 
- Lưu: VT, QHKT.  
 

TL. BỘ TRƯỞNG 
VỤ TRƯỞNG VỤ QUY HOẠCH – KIẾN TRÚC 

 
(đã ký) 

 

Tr ần Thu Hằng 
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