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QUYẾT ĐỊNH 

Sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy định một số nội dung về quản lý hoạt 

động đầu tư và xây dựng trên địa bàn tỉnh Bắc Giang ban hành kèm theo 

Quyết định số 29/2021/QĐ-UBND ngày 13/7/2021 của UBND tỉnh Bắc Giang 

 

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH BẮC GIANG 

 

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015; 

Căn cứ Luật Sửa đổi bổ sung một số điều của Luật Tổ chức chính phủ và 

Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 22 tháng 11 năm 2019; 

Căn cứ Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật ngày 22 tháng 6 năm 2015; 

Căn cứ Luật Sửa đổi bổ sung một số điều của Luật Ban hành văn bản quy 

phạm pháp luật ngày 18 tháng 6 năm 2020; 

Căn cứ Luật Khoáng sản ngày 17 tháng 11 năm 2010; 

Căn cứ Luật Xây dựng ngày 18 tháng 6 năm 2014;  

Căn cứ Luật Sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Xây dựng ngày 17 

tháng 6 năm 2020; 

Căn cứ Nghị định số 06/2021/NĐ-CP ngày 26 tháng 01 năm 2021 của 

Chính phủ Quy định chi tiết một số nội dụng về quản lý chất lượng, thi công xây 

dựng và bảo trì công trình xây dựng; 

Căn cứ Nghị định số 15/2021/NĐ-CP ngày 03 tháng 02 năm 2021 của 

Chính phủ Quy định chi tiết một số nội dung về quản lý dự án đầu tư xây dựng;  

Theo đề nghị của Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư tại Tờ trình số 

68/TTr-SKHĐT ngày 07   tháng 7 năm 2022. 

QUYẾT ĐỊNH: 

Điều 1. Sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy định một số nội dung về 

quản lý hoạt động đầu tư và xây dựng trên địa bàn tỉnh Bắc Giang ban 

hành kèm theo Quyết định số 29/2021/QĐ-UBND ngày 04/3/2021 của 

UBND tỉnh Bắc Giang 
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1. Sửa đổi khoản 2 Điều 13 và bổ sung khoản 3 Điều 13 như sau: 

“2. Cơ quan chuyên môn về xây dựng cấp tỉnh thẩm định nội dung Báo 

cáo nghiên cứu khả thi dự án của cơ quan chuyên môn về xây dựng theo lĩnh 

vực quy định tại khoản 4 Điều 109 Nghị định số 15/2021/NĐ-CP, đối tượng dự 

án thẩm định theo quy định tại điểm b khoản 4 Điều 13 Nghị định số 

15/2021/NĐ-CP (trừ các dự án quy định tại khoản 3 Điều này). 

3. Cơ quan chuyên môn về xây dựng cấp huyện thẩm định nội dung Báo 

cáo nghiên cứu khả thi dự án của cơ quan chuyên môn về xây dựng đối với các 

dự án khai thác mỏ và chế biến khoáng sản làm vật liệu xây dựng thông thường 

không sử dụng vật liệu nổ từ cấp III trở lên được đầu tư xây dựng trên địa bàn 

hành chính cấp huyện”. 

2. Sửa đổi, bổ sung Điều 21 như sau: 

“Điều 21. Trách nhiệm thẩm định thiết kế triển khai sau thiết kế cơ 

sở của cơ quan chuyên môn về xây dựng đối với dự án có cấu phần xây 

dựng sử dụng vốn khác 

1. Cơ quan chuyên môn về xây dựng cấp tỉnh thực hiện thẩm định thiết kế 

triển khai sau thiết kế cơ sở đối với các dự án quy định tại điểm b khoản 4 Điều 

36 Nghị định số 15/2021/NĐ-CP được thực hiện tại khu vực không có quy 

hoạch đô thị, quy hoạch xây dựng khu chức năng hoặc quy hoạch chi tiết điểm 

dân cư nông thôn (trừ các dự án quy định tại khoản 2 Điều này). 

2. Cơ quan chuyên môn về xây dựng cấp huyện thẩm định thiết kế triển 

khai sau thiết kế cơ sở đối với công trình thuộc dự án khai thác mỏ và chế biến 

khoáng sản làm vật liệu xây dựng thông thường không sử dụng vật liệu nổ từ 

cấp III trở lên được xây dựng tại khu vực không có quy hoạch đô thị, quy hoạch 

xây dựng khu chức năng hoặc quy hoạch chi tiết xây dựng điểm dân cư nông 

thôn trên địa bàn hành chính cấp huyện. 

3. Trong quá trình thẩm định, trường hợp cần thiết, cơ quan chuyên môn 

về xây dựng được mời tổ chức, cá nhân có chuyên môn, kinh nghiệm phù hợp 

tham gia thẩm định; kinh phí thuê tổ chức, cá nhân tham gia thẩm định do chủ 

đầu tư thanh toán.” 

Điều 2. Trách nhiệm tổ chức thực hiện 

Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị thuộc UBND tỉnh, Chủ tịch UBND các 

huyện, thành phố, xã, phường, thị trấn và các tổ chức, cá nhân có liên quan chịu trách 

nhiệm thi hành Quyết định này. 
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Điều 3. Điều khoản thi hành 

1. Quyết định này có hiệu lực từ ngày  20  tháng 7  năm 2022. 

2. Quy định chuyển tiếp: Báo cáo nghiên cứu khả thi dự án, thiết kế triển 

khai sau thiết kế cơ sở đối với dự án có cấu phần xây dựng sử dụng vốn khác đã 

gửi Cơ quan chuyên môn về Xây dựng thẩm định trước ngày Quyết định này có 

hiệu lực thi hành thì thực hiện theo Quy định một số nội dung về quản lý hoạt 

động đầu tư và xây dựng trên địa bàn tỉnh Bắc Giang ban hành kèm theo Quyết 

định số 29/2021/QĐ-UBND ngày 04/3/2021 của UBND tỉnh./. 

 

Nơi nhận: 
- Như Điều 2; 

- Vụ Pháp luật-Văn phòng Chính phủ; 

- Vụ Pháp chế của các Bộ: Kế hoạch và Đầu tư, 

Xây dựng, Tài chính, Tài nguyên và Môi trường; 

- Cục Kiểm tra văn bản QPPL-Bộ Tư pháp; 

- TT. Tỉnh ủy, TT. HĐND tỉnh; 

- Chủ tịch, các PCT UBND tỉnh; 

- VP Tỉnh ủy, các Ban của Đảng; 

- VP ĐĐBQH&HĐND tỉnh, các Ban của HĐND tỉnh; 

- Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh; 

- Văn phòng UBND tỉnh: 

 + LĐVP, các phòng; 

 + Trung tâm Thông tin; 

 + Lưu: VT, XDTuấn. 

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN 

KT. CHỦ TỊCH 

PHÓ CHỦ TỊCH 

 

 

 

 

 

Lê Ô Pích 
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