
ỦY BAN NHÂN DÂN 

 TỈNH VĨNH PHÚC 

Số:        /UBND-CN3 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

 Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

        Vĩnh Phúc, ngày      tháng      năm 2020 

        V/v ủy quyền phê duyệt dự 

toán chuẩn bị dự án và chuẩn bị lập 

thiết kế kỹ thuật, thiết kế BVTC 

 

                  

Kính gửi:   

 - Các sở, ban, ngành trong tỉnh;  
 - UBND các huyện, thành phố; 
 - Các Ban QLDA chuyên ngành và khu vực;  
 - Các Chủ đầu tư dự án. 

 
 
 

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương (Luật số 77/2015/QH13 
ngày 19/6/2015) và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật tổ chức Chính 
phủ và Luật tổ chức chính quyền địa phương (Luật số 47/2019/QH14 ngày 
22/11/2019);  Luật Xây dựng số 50/2014/QH13 ngày 18/6/2014; 

Căn cứ Nghị định 59/2015/NĐ-CP ngày 18/6/2015 của Chính phủ về quản 
lý dự án đầu tư xây dựng; Nghị định số 68/2019/NĐ-CP ngày 14/8/2019 của 
Chính phủ về quản lý chi phí đầu tư xây dựng; Thông tư số 09/2019/TT-BXD 
ngày 26/12/2019 của Bộ Xây dựng hướng dẫn xác định và quản lý đầu tư xây 
dựng.  

Căn cứ Văn bản số 9965/UBND ngày 13/12/2019 của UBND tỉnh về việc 
giao Sở Xây dựng chủ trì, phối hợp với các sở: Tư pháp, Kế hoạch và Đầu tư, 
Nông nghiệp và PTNT, Giao thông Vận tải, Công thương và các đơn vị liên 
quan nghiên cứu đề xuất việc ủy quyền phê duyệt dự toán chi phí chuẩn bị dự án 
và chuẩn bị lập thiết kế kỹ thuật, thiết kế bản vẽ thi công công trình; 

Xét đề nghị của Sở Xây dựng tại văn bản số 4791/SXD-QLXD ngày 
27/12/2019 (trên cơ sở thống nhất với Sở Tư pháp, Sở Kế hoạch và Đầu tư, các 
Sở quản lý công trình xây dựng chuyên ngành và các đơn vị liên quan) về ủy 
quyền phê duyệt dự toán chi phí công việc thực hiện ở giai đoạn chuẩn bị dự án 
và chi phí công việc chuẩn bị lập thiết kế kỹ thuật, thiết kế bản vẽ thi công công 
trình cho các dự án đầu tư xây dựng. 

Chủ tịch UBND tỉnh ủy quyền phê duyệt dự toán chuẩn bị dự án và chuẩn 
bị lập thiết kế kỹ thuật, thiết kế BVTC đối với dự án đầu tư xây dựng thuộc thẩm 
quyền quyết định đầu tư của Chủ tịch UBND tỉnh như sau: 

1. Đối với dự án đầu tư xây dựng thuộc thẩm quyền quyết định đầu tư của 
Chủ tịch UBND tỉnh (loại dự án từ nhóm B trở xuống, công trình có cấp công 
trình từ cấp II trở xuống) 

- Ủy quyền cho Giám đốc các sở: Xây dựng, Giao thông Vận tải, Nông 
nghiệp và Phát triển nông thôn, Công thương được phê duyệt dự toán chi phí các 
công việc thực hiện ở giai đoạn chuẩn bị dự án để lập Báo cáo Nghiên cứu khả thi 
và dự toán chi phí các công việc chuẩn bị lập thiết kế kỹ thuật, thiết kế bản vẽ thi 
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công do đơn vị chủ trì thẩm định dự toán theo chức năng nhiệm vụ được giao 
(quy định tại khoản 5 Điều 76 của Nghị định 59/2015/NĐ-CP ngày 18/6/2015 của 
Chính phủ về quản lý dự án đầu tư xây dựng). 

 - Dự toán chi phí các công việc thực hiện ở giai đoạn chuẩn bị dự án để lập 

Báo cáo NCKT và dự toán chi phí các công việc chuẩn bị lập thiết kế kỹ thuật, 

thiết kế BVTC phải được các cơ quan chuyên môn thẩm định trước khi phê duyệt. 

Các khoản chi phí trên sẽ được cập nhật vào Tổng mức đầu tư và Tổng dự toán 

công trình khi trình phê duyệt dự án, phê duyệt thiết kế-dự toán để phục vụ lập và 

quản lý chi phí đầu tư xây dựng. 

- Thời hạn ủy quyền được tính từ ngày ký ban hành văn bản cho đến khi cấp 

có thẩm quyền ban hành văn bản sửa đổi hoặc thay thế. 

- Trách nhiệm của Người ủy quyền và Người được ủy quyền thực hiện theo 

quy định pháp luật hiện hành. 

2. Đối với dự án đầu tư xây dựng thuộc thẩm quyền quyết định đầu tư của 

Chủ tịch UBND cấp huyện. 

Việc ủy quyền phê duyệt dự toán chuẩn bị dự án và chuẩn bị lập thiết kế kỹ 

thuật, thiết kế BVTC do Chủ tịch UBND cấp huyện xem xét quyết định trên cơ 

sở quy định pháp luật về ủy quyền, nhóm dự án, cấp công trình và điều kiện 

thực tế tại địa phương. 

Trong quá trình thực hiện có nội dung vướng mắc cần điều chỉnh, sửa đổi, 

bổ sung, các đơn vị phản ánh về Sở Xây dựng để tổng hợp, báo cáo Chủ tịch 

UBND tỉnh chỉ đạo giải quyết./.   
         

Nơi nhận: 
TL. CHỦ TỊCH 

- Thường trực Tỉnh ủy (b/c); 

- Chủ tịch và các PCT UBND tỉnh; 

- Như trên; 

- CPVP UBND tỉnh; 

- CVNCTH; 

- Lưu VT, CN3.   

(k….) 

 CHÁNH VĂN PHÒNG 
 
 
 
 
 

 
Bùi Hồng Đô 
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