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Thời gian qua, các cơ quan liên quan đã có nhiều cố gắng trong triển khai 
thực hiện quy định của Luật Đầu tư công, Luật Xây dựng và các văn bản quy định 
chi tiết và hướng dẫn thi hành luật. Tuy nhiên, việc thực hiện thủ tục đầu tư xây 
dựng còn gặp một số khó khăn, hạn chế, bộc lộ một số điểm bất hợp lý, đặc biệt 
trong việc thẩm định dự án đầu tư xây dựng công trình và công tác kiểm soát chất 
lượng hồ sơ chỉnh sửa sau thẩm định, trình cấp có thẩm quyền phê duyệt, chưa xác 
định rõ vai trò, trách nhiệm của cơ quan chủ trì thẩm định. Trong một số trường 
hợp, các chủ đầu tư tự tổng hợp, chỉnh sửa hồ sơ sau thẩm định không theo đúng 
kết quả thẩm định của cơ quan thẩm định. Trình tự, thủ tục thẩm định, phê duyệt  
hiện nay là chưa theo đúng Nghị định số 42/2017/NĐ-CP ngày 05/4/2017 của 
Chính phủ về sửa đổi, bổ sung một số điều Nghị định 59/2015/NĐ-CP ngày 
18/06/2015 của Chính phủ về quản lý dự án đầu tư xây dựng.  

Để khắc phục tình trạng trên, tạo sự thống nhất, đồng bộ trong tổ chức thực 
hiện, UBND tỉnh chỉ đạo như sau: 

1. Về trình tự thẩm định, phê duyệt dự án đầu tư xây dựng công trình sử 
dụng vốn ngân sách nhà nước (bao gồm cả bước lập dự án, lập báo cáo kinh tế - 
kỹ thuật đầu tư xây dựng):  

a) Đối với dự án do cấp tỉnh quản lý: 
Yêu cầu các cơ quan liên quan thực hiện theo đúng quy định tại khoản 2 và 

khoản 5, Điều 1 Nghị định số 42/2017/NĐ-CP ngày 05/4/2017 của Chính phủ, 
trình tự thực hiện như sau: 

- Bước 1: Căn cứ chủ trương đầu tư được cấp có thẩm quyền phê duyệt, cơ 
quan được giao nhiệm vụ Chủ đầu tư lập dự án đầu tư xây dựng, báo cáo kinh tế - 
kỹ thuật xây dựng công trình gửi đến Sở quản lý xây dựng chuyên ngành để tổ 
chức thẩm định các nội dung theo quy định tại Điều 58 Luật Xây dựng. 

- Bước 2: Sở quản lý xây dựng chuyên ngành chủ trì tổ chức thẩm định các 
nội dung theo quy định của Luật Xây dựng. Trong quá trình thực hiện nhiệm vụ, 
cơ quan chủ trì thẩm định có trách nhiệm lấy ý kiến của các cơ quan liên quan đến 
nội dung dự án, trong đó có gửi Sở Kế hoạch và Đầu tư để lấy ý kiến về sự phù 
hợp với chủ trương đầu tư dự án đã được cấp có thẩm quyền phê duyệt. 

- Bước 3: Trên cơ sở ý kiến của các cơ quan, cơ quan chủ trì thẩm định tổng 
hợp, thông báo kết quả thẩm định tới chủ đầu tư để chỉnh sửa, hoàn thiện hồ sơ dự 
án. 
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- Bước 4: Chủ đầu tư hoàn thiện hồ sơ theo thông báo kết quả thẩm định, 
gửi lại cơ quan chủ trì thẩm định để kiểm tra, rà soát lại hồ sơ. 

- Bước 5: Trên cơ sở kết quả rà soát hồ sơ sau chỉnh sửa, nếu đạt yêu cầu, 
cơ quan chủ trì thẩm định có trách nhiệm ban hành Báo cáo kết quả thẩm định và 
dự thảo quyết định phê duyệt dự án kèm theo, trình cấp có thẩm quyền xem xét, 
quyết định. Nội dung báo cáo thẩm định yêu cầu phản ánh được: tóm tắt các nội 
dung chủ yếu của dự án; quá trình tổ chức thẩm định, khái quát ý kiến tham gia 
của các cơ quan liên quan; kết quả thẩm định, nhận xét, đánh giá các nội dung 
theo quy định; kết luận và kiến nghị với cấp có thẩm quyền. 

b) Đối với dự án do cấp huyện, cấp xã quản lý (bao gồm cả các dự án do 
cấp tỉnh quản lý nhưng được UBND tỉnh phân cấp cho Chủ tịch UBND cấp huyện 
quyết định đầu tư) 

Sở quản lý xây dựng chuyên ngành, cơ quan chuyên môn thuộc cấp huyện 
được phân cấp tại Quyết định số 15/2016/QĐ-UBND ngày 18/3/2016 của UBND 
tỉnh và các cơ quan liên quan thực hiện các bước thẩm định với trình tự như tại 
điểm a nêu trên. 

c) Trường hợp cơ quan chủ trì thẩm định không trực thuộc người quyết định 
đầu tư thì việc trình phê duyệt dự án được tách riêng khỏi Báo cáo kết quả thẩm 
định và do Chủ đầu tư trình người quyết định đầu tư xem xét, phê duyệt kèm theo 
Báo cáo kết quả thẩm định của cơ quan chủ trì thẩm định. 

2. Về việc xác định cơ quan chủ trì tổ chức thẩm định:  
- Đối với dự án đầu tư xây dựng công trình: Được xác định theo hạng mục 

đầu tư xây dựng chính có giá trị dự toán cao nhất. 
- Đối với dự án khác mà trong cơ cấu dự toán có một phần chi phí đầu tư xây 

dựng: Cơ quan chủ trì thẩm định là cơ quản lý chuyên ngành đối với hạng mục đầu 
tư là mục tiêu chính của dự án. 

3. Bãi bỏ các quy định về thẩm định, trình phê duyệt tại Công văn số 
988/UBND-KTN ngày 06/10/2015 và Công văn số 364/UBND-KTN ngày 
23/4/2016 của UBND tỉnh Lạng Sơn 

4. Các nội dung không quy định cụ thể tại văn bản này thì thực hiện theo 
các văn bản pháp luật hiện hành và chỉ đạo của UBND tỉnh tại Công văn số 
988/UBND-KTN ngày 06/10/2015 và Công văn số 364/UBND-KTN ngày 
23/4/2016 (trừ các nội dung đã được thay thế tại công văn này)./. 

 

Nơi nhận: 
- Như  trên; 
- TT. Tỉnh uỷ, TT. HĐND tỉnh; 
- Chủ tịch, các Phó Chủ tịch UBND tỉnh; 
- C, PVP UBND tỉnh,  
  các phòng CV, TT THCB; 
- Lưu: VT, KTN (VQK).           
 

TM. UỶ BAN NHÂN DÂN 
KT. CHỦ TỊCH 
PHÓ CHỦ TỊCH 
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