
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 lập thiết kế kỹ thuật, 

thiết kế BVTC công trình xây 

dựng 

 

                   

Kính gửi:   

 - Các Sở, ban, ngành, đơn vị trong tỉnh;  
 - UBND các huyện, thành phố; 
 - Các Ban QLDA đầu tư xây dựng chuyên ngành; 
 - Các Ban QLDA đầu tư xây dựng khu vực;  
 - Các Chủ đầu tư dự án. 

 
 
 

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương (số 77/2015/QH13 ngày 

19/6/2015) và Luật sửa đổi, bổ sung số 47/2019/QH14 ngày 22/11/2019;  

Căn cứ Luật Đầu tư công số 39/2019/QH14 ngày 13/6/2019; 

Căn cứ 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;  

Căn cứ 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.  

Xét đề nghị của Sở Xây dựng tại văn bản số  1961/SXD-QLXD ngày    

05/6/2020 về thực hiện ủy quyền phê duyệt dự toán chuẩn bị dự án và dự toán 

chuẩn bị lập thiết kế kỹ thuật, thiết kế BVTC công trình xây dựng, Chủ tịch 

UBND tỉnh chỉ đạo như sau: 

1. Bãi bỏ nội dung ủy quyền cho Giám đốc các Sở: Xây dựng, Giao thông 

Vận tải, Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Công thương 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 đầu tư xây dựng công trình. Trình tự lập, thẩm định, phê duyệt nhiệm 

vụ và dự toán nhiệm vụ chuẩn bị đầu tư thực hiện theo quy định của Luật Đầu tư 

công số 39/2019/QH14. 

2. Nội dung ủy quyền phê duyệt dự toán chi phí các công việc chuẩn bị lập 

thiết kế kỹ thuật, thiết kế bản vẽ thi công và các nội dung khác được giữ nguyên 

theo quy định tại văn bản số 1007/UBND-CN3 ngày 21/02/2020. 
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Trong quá trình thực hiện nếu có vướng mắc cần điều chỉnh, sửa đổi, bổ 

sung hoặc bãi bỏ thay thế, 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 

- Như trên; 

- Chủ tịch  và các PCT UBND tỉnh;  

- CPVP; 

- CVNCTH; 

- Lưu: VT, CN3. 
 

CHÁNH VĂN PHÒNG 

 

 

 

 

Bùi Hồng Đô 
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