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THÔNG BÁO 

Kết luận của đồng chí Hồ Tiến Thiệu, Phó Chủ tịch UBND tỉnh xem xét 

 giải quyết vướng mắc thực hiện Nghị định số 68/2019/NĐ-CP ngày 14/8/2019 

của Chính phủ về quản lý chi phí đầu tư xây dựng trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn 

 

 

Ngày 04/6/2020, đồng chí Hồ Tiến Thiệu, Phó Chủ tịch phụ trách UBND 

tỉnh đã tổ chức cuộc họp để xem xét giải quyết vướng mắc thực hiện Nghị định 

số 68/2019/NĐ-CP ngày 14/8/2019 của Chính phủ về quản lý chi phí đầu tư xây 

dựng trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn. Tham dự cuộc họp có lãnh đạo các sở, ban, 

ngành, cơ quan: Xây dựng, Kế hoạch và Đầu tư, Tài chính, Tài nguyên và Môi 

trường, Giao thông vận tải, Công Thương, Nông nghiệp và Phát triển nông Thôn, 

Kho bạc Nhà nước, Văn phòng UBND tỉnh, Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng 

tỉnh, UBND thành phố Lạng Sơn. 

Sau khi nghe Sở Xây dựng báo cáo nội dung cuộc họp và ý kiến của các cơ 

quan tham dự họp, đồng chí Hồ Tiến Thiệu, Phó Chủ tịch phụ trách UBND tỉnh 

kết luận như sau: 

Về thẩm quyền thẩm định và phê duyệt dự toán chi phí các công việc thực 

hiện ở giai đoạn chuẩn bị đầu tư và giai đoạn chuẩn bị dự án đã được quy định rõ 

tại khoản 9, 10, Điều 6 Nghị định số 68/2019/NĐ-CP ngày 14/8/2019 của Chính 

phủ về quản lý chi phí đầu tư xây dựng. Do đó, để khẩn trương triển khai các thủ 

tục liên quan theo đúng quy định hiện hành, thống nhất thực hiện như sau:  

1. Đối với các công việc thực hiện ở giai đoạn chuẩn bị đầu tư được quy 

định tại khoản 9, Điều 6 Nghị định số 68/2019/NĐ-CP là do cơ quan, đơn vị thực 

hiện nhiệm vụ chuẩn bị dự án đầu tư thẩm định và phê duyệt thực hiện theo quy 

định. 

2. Đối với các công việc thực hiện ở giai đoạn chuẩn bị dự án được quy 

định tại khoản 10, Điều 6 Nghị định số 68/2019/NĐ-CP (bao gồm cả dự án chỉ 

yêu cầu lập Báo cáo kinh tế - kỹ thuật đầu tư xây dựng) do Sở Xây dựng, Sở quản 

lý công trình xây dựng chuyên ngành (Sở Giao thông vận tải, Sở Công Thương, 

Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn) theo chức năng, nhiệm vụ chủ trì tổ 

chức thẩm định dự toán chi phí của giai đoạn chuẩn bị thực hiện dự án thuộc 

thẩm quyền quyết định của Chủ tịch UBND tỉnh; các phòng ban chuyên môn cấp 

huyện thẩm định đối với dự án do cấp huyện, cấp xã quản lý.  

 Thời gian thẩm định dự toán chi phí các công việc thực hiện ở giai đoạn 

chuẩn bị dự án của cơ quan thẩm định tối đa không quá 07 ngày làm việc (kể từ 

ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ). 

3. Trên cơ sở ý kiến thẩm định của các cơ quan chuyên môn, chủ đầu tư 
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hoàn chỉnh, trình người quyết định đầu tư phê duyệt dự toán chi phí các công việc 

thực hiện ở giai đoạn chuẩn bị dự án theo quy định. 

Đối với các dự án đã được ủy quyền quyết định đầu tư thì người được ủy 

quyền thực hiện phê duyệt dự toán chi phí các công việc thực hiện ở giai đoạn 

chuẩn bị dự án theo quy định. 

4. Sau khi Trung ương có văn bản hướng dẫn thực hiện Nghị định 

68/2019/NĐ-CP, giao Sở Xây dựng chủ động nghiên cứu, đề xuất UBND tỉnh chỉ 

đạo thực hiện đúng quy định./. 

 
Nơi nhận:                    
- Chủ tịch, các Phó Chủ tịch UBND tỉnh; 

- Các Sở, ban ngành thuộc tinh; 

- UBND các huyện, thành phố; 

- CPVP UBND tỉnh,  

 các Phòng CM, TT THCB; 

- Lưu: VT, KT(HVTr). 

 

TL. CHỦ TỊCH 

KT. CHÁNH VĂN PHÒNG 

PHÓ CHÁNH VĂN PHÒNG 

 

 

 

 

 

 

Dương Văn Chiều 
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