
ỦY BAN NHÂN DÂN 

THỊ XÃ KỲ ANH 
 

Số: 974/UBND-TCKH 
V/v các vướng mắc, khó khăn 

trong hoạt động đầu tư công, hoạt 

động xây dựng 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
 

Thị xã Kỳ Anh, ngày 26 tháng 6 năm 2020 

 

  nh g i:  

     - Sở  ế hoạch và Đầu tư; 

    - Sở Xây dựng. 

  

Thực hiện Văn bản số 1544/S HĐT-TĐGSĐT ngày 23/6/2020 của Sở  ế 

hoạch và Đầu tư về việc rà soát tổng hợp các vướng mắc, khó khăn trong hoạt 

động đầu tư công, hoạt động xây dựng; sau khi nghiên cứu, UBND thị xã  ỳ Anh 

báo cáo một số nội dung như sau: 

Quyết định số 07/2020/QĐ-UBND ngày 26/02/2020 của UBND tỉnh về việc 

Ban hành Quy định một số nội dung về quản lý, thực hiện dự án đầu tư công trên 

địa bàn tỉnh Hà Tĩnh đã góp phần cụ thể hóa các Văn bản pháp luật trong hoạt 

động đầu tư công, hoạt động xây dựng trên địa bàn tỉnh; Quyết định đã cơ bản giải 

quyết được các bất cập, vướng mắc so với trước đây. Tuy nhiên, hiện nay một số 

quy định khác vẫn chưa phù hợp với tình hình triển khai thực tế, gây khó khăn, 

vướng mắc trong quá trình thực hiện, cụ thể là: 

- Đối với Nghị định số 68/2019/NĐ-CP ngày 14/8/2019 của Ch nh phủ về 

quản lý chi ph  đầu tư xây dựng: 

Các chi ph  thuộc giai đoạn chuẩn bị đầu tư, thiết kế kỹ thuật, thiết kế bản vẽ 

thi công các dự án đầu tư công phải trình cơ quan chuyên môn thuộc người quyết 

định đầu tư thẩm định và trình người quyết định đầu tư phê duyệt
1
 (không phân 

biệt quy mô dự án), do đó đã làm kéo dài thời gian và tăng thủ tục hành ch nh 

trong bước chuẩn bị đầu tư so với quy định của Nghị định số 32/2015/NĐ-CP. 

Thực tế triển khai cho thấy, giá trị dự toán ở các giai đoạn này chủ yếu để phục vụ 

việc tuyển chọn và ký kết hợp đồng với đơn vị tư vấn, giá trị nghiệm thu thanh 

toán phụ thuộc vào quy mô, phạm vi công việc thực hiện và giá trị tổng mức đầu 

tư, tổng dự toán được cấp có thẩm quyền phê duyệt (cấp địa hình, cấp đất đá khảo 

sát địa chất theo kết quả thực tế tại hiện trường, chi ph  thiết kế tính theo giá trị xây 

lắp được duyệt,...). 

- Đối với Quyết định số 15/2019/QĐ-UBND ngày 18/3/2019 Ban hành Quy 

định một số nội dung về quản lý chất lượng công trình xây dựng trên địa bàn tỉnh 

Hà Tĩnh và số 45/2019/QĐ-UBND ngày 26/8/2019 Ban hành Quy định phân cấp 

                                           
1
 khoản 10 Điều 6 và khoản 3 Điều 10 



2 

thẩm định dự án, thiết kế cơ sở và thiết kế, dự toán xây dựng công trình trên địa 

bàn tỉnh Hà Tĩnh: 

+ Quyết định số 15/2019/QĐ-UBND: điểm b khoản 2 Điều 4 quy định: Sở 

Xây dựng “kiểm tra công tác nghiệm thu đối với công trình xây dựng quy định tại 

điểm a khoản 1 điều này, trừ các công trình ....”; khoản 2 Điều 6 quy định: phòng 

chuyên môn cấp huyện“kiểm tra công tác nghiệm thu công trình xây dựng do 

UBND cấp huyện, UBND cấp xã quyết định đầu tư có tổng mức đầu tư dưới 5,0 tỷ 

đồng”;  

+ Quyết định số 45/2019/QĐ-UBND: điểm a khoản 2 Điều 5 quy định: 

phòng chuyên môn thuộc UBND thị xã Hồng Lĩnh và UBND thị xã  ỳ Anh “thẩm 

định các công trình xây dựng có tổng mức đầu tư dưới 7,0 tỷ đồng”. 

Theo các quy định trên thì Sở Xây dựng sẽ phải kiểm tra công tác nghiệm 

thu các công trình xây dựng có tổng mức đầu tư từ 5,0 tỷ đồng trở lên (bao gồm 

các công trình có tổng mức đầu tư từ 5,0 đến 7,0 tỷ đồng do phòng chuyên môn 

thuộc UBND thị xã Hồng Lĩnh và UBND thị xã  ỳ Anh thẩm định). Trên thực tế 

cho thấy, đơn vị nào thực hiện công tác thẩm định thì đơn vị đó sẽ thực hiện kiểm 

tra công tác nghiệm thu. Để cụ thể và phù hợp với tình hình thực tế, cần quy định 

rõ trách nhiệm thực hiện công tác nghiệm thu đối với các công trình có tổng mức 

đầu tư từ 5,0 đến 7,0 tỷ đồng. 

Trên đây là một số ý kiến về các vướng mắc, khó khăn trong hoạt động đầu 

tư công, hoạt động xây dựng; kính đề nghị Sở  ế hoạch và Đầu tư, Sở Xây dựng 

xem xét, tổng hợp./. 

 
Nơi nhận: 
- Như trên; 

- UBND tỉnh (để b/c); 

- Chủ tịch, PCT UBND thị xã; 

- Phòng QLĐT& T; 

- Ban Quản lý dự án xây dựng; 

- Lưu: VT, TCKH. 

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN 
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