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BỘ XÂY DỰNG

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
Số: 181/BXD-HĐXD
V/v Phúc đáp Văn bản 600/SKHĐT-NN
ngày 25/4/2019 của Sở Kế hoạch và
Đầu tư tỉnh Điện Biên.

Hà Nội, ngày 25 tháng 6 năm 2019

Kính gửi: Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Điện Biên
Bộ Xây dựng đã nhận được Văn bản 600/SKHĐT-NN ngày 25/4/2019 của
Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Điện Biên đề nghị hướng dẫn trình tự, thủ tục đầu
tư các dự án thuộc Đề án ổn định dân cư, phát triển kinh tế - xã hội vùng tái định
cư thủy điện Sơn La theo Quyết định số 666/QĐ-TTg ngày 31/5/2018 của Thủ
tướng Chính phủ. Sau khi xem xét, Bộ Xây dựng có ý kiến như sau:
Đề án ổn định dân cư, phát triển kinh tế - xã hội vùng tái định cư thủy điện
Sơn La (Đề án) được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt tại Quyết định số
666/QĐ-TTg ngày 31/5/2018, theo đó nội dung bao gồm các chính sách hỗ trợ
phát triển kinh tế-xã hội vùng tái định cư thủy điện Sơn La; đầu tư sửa chữa,
nâng cấp các công trình cơ sở hạ tầng tại các khu điểm, tái định cư, ... Trong quá
trình triển khai thực hiện Đề án cần đảm bảo thủ tục đầu tư phù hợp với các quy
định của pháp luật về đầu tư công và quy định của pháp luật khác có liên quan.
Căn cứ Luật Xây dựng số 50/2014/QH13; Nghị định số 59/2015/NĐ-CP
ngày 18/6/2015 của Chính phủ về quản lý dự án đầu tư xây dựng; Nghị định số
42/2017/NĐ-CP ngày 05/4/2017 của Chính phủ về sửa đổi, bổ sung một số điều
Nghị định số 59/2015/NĐ-CP ngày 18/6/2015 về quản lý dự án đầu tư xây dựng,
đối với các dự án có cấu phần xây dựng, chủ đầu tư cần lập Báo cáo nghiên cứu
khả thi, thiết kế xây dựng để trình cơ quan nhà nước có thẩm quyền thẩm định,
phê duyệt theo quy định đảm bảo tính đồng bộ, khả thi và hiệu quả kinh tế-xã
hội của dự án.
Trên đây là ý kiến của Bộ Xây dựng, đề nghị Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh
Điện Biên nghiên cứu, thực hiện theo quy định./.
Nơi nhận:
- Như trên;
- TTr.Lê Quang Hùng (để b/c);
- Lưu: VT, HĐXDVTN.
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