
 

 

UBND TỈNH HÀ TĨNH 

SỞ KẾ HOẠCH VÀ ĐẦU TƯ 

 

Số: 1958/SKHĐT-TĐGSĐT 
 

V/v tham mưu phương án chủ đầu 
tư một số dự án đầu tư công 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
 

 

          Hà Tĩnh, ngày 05  tháng 8 năm 2021 

    

   Kính gửi: Ủy ban nhân dân tỉnh, 
 

 Thực hiện Thông báo số 263/TB-UBND ngày 26/7/2021 của UBND tỉnh 

về Kết luận họp Ủy ban nhân dân tỉnh ngày 19/7/2021 (Nội dung số 3.Về hình 

thức quản lý các dự án: Giao Sở Kế hoạch và Đầu tư chủ trì, phối hợp với các 

cơ quan liên quan rà soát, tham mưu UBND tỉnh trên cơ sở quy định của pháp 

luật về chủ đầu tư và hình thức quản lý dự án sử dụng vốn đầu tư công và tình 

hình, điều kiện thực tiễn); ngày 03/8/2021, Sở Kế hoạch và Đầu tư đã phối hợp 

với các Sở: Xây dựng, Y tế, Lao động – Thương binh và Xã hội tổ chức buổi 

làm việc.  

 Trên cơ sở kết quả buổi làm việc; Sở Kế hoạch và Đầu tư tổng hợp, báo 

cáo UBND tỉnh nội dung như sau: 

I. Thông tin về các dự án:  

1. Dự án Bệnh viện Y học cổ truyền (Giai đoạn 2) được HĐND tỉnh phê 

duyệt chủ trương đầu tư tại Văn bản số 203a/HĐND ngày 23/6/2016, UBND 

tỉnh phê duyệt Báo cáo nghiên cứu khả thi tại Quyết định số 2804/QĐ-UBND 

ngày 07/10/2016. Năm 2020, dự án được HĐND tỉnh phê duyệt điều chỉnh chủ 

trương đầu tư tại tại Nghị quyết số 254/NQ-HĐND ngày 08/12/2020; với tổng 

mức đầu tư là 60 tỷ đồng; do Bệnh viện Y học cổ truyền tỉnh làm chủ đầu tư. 

2. Dự án Trường nghề chất lượng cao, Trường Cao đẳng Kỹ thuật Việt – 

Đức Hà Tĩnh được HĐND tỉnh phê duyệt chủ trương đầu tư tại Văn bản số 

202a/HĐND ngày 23/6/2016, UBND tỉnh phê duyệt báo cáo nghiên cứu khả thi 

tại Quyết định số 2895/QĐ-UBND ngày 17/10/2016. Năm 2020, dự án được 

HĐND tỉnh phê duyệt điều chỉnh chủ trương đầu tư tại Nghị quyết số 

254/NQHĐND ngày 08/12/2020; với tổng mức đầu tư là 90 tỷ đồng; do Trường 

Cao đẳng nghề Việt - Đức làm chủ đầu tư. 

3. Dự án Trung tâm Sản nhi tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh Hà Tĩnh được Hội 

đồng nhân dân tỉnh quyết định chủ trương đầu tư tại Nghị quyết số 254/NQ-

HĐND ngày 08/12/2020, với tổng mức đầu tư là 170 tỷ đồng; do Bệnh viện Đa 

khoa tỉnh Hà Tĩnh làm chủ đầu tư. 

4. Dự án Trường Cao đẳng y tế (giai đoạn 2) được Hội đồng nhân dân tỉnh 

quyết định chủ trương đầu tư tại Nghị quyết số 254/NQ-HĐND ngày 

08/12/2020, với TMĐT: 80 tỷ đồng; do Trường Cao đẳng y tế Hà Tĩnh làm chru 

đầu tư. 
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(Tổng mức đầu tư (dự kiến) của 04 dự án là: 400,0 tỷ đồng; trong đó dự 

kiến vốn NSTW giai đoạn 2021-2025 là 312,7 tỷ đồng) 

II. Đánh giá sự phù hợp của pháp luật về chủ đầu tư: 

1. Trường hợp giữ nguyên các chủ đầu tư: Các dự án nêu trên, trước đây 

đã được các Sở: Kế hoạch và Đầu tư, Xây dựng tham mưu UBND tỉnh giao Ban 

QLDA ĐTXDCT dân dụng và công nghiệp tỉnh thực hiện quản lý dự án. 

Đối chiếu quy định chuyển tiếp của Luật Xây dựng sửa đổi năm 2020(1); 

căn cứ quy định của Nghị định số 15/2021/NĐ-CP ngày 03/3/2021 của Chính 

phủ; Khoản 1 Điều 14 và Khoản 3 Điều 15 Quyết định số 28/2021/QĐ-UBND 

ngày 22/6/2021 của UBND tỉnh(2) thì trường hợp giữ nguyên chủ đầu tư (và giao 

Ban QLDA ĐTXDCT dân dụng và công nghiệp tỉnh quản lý dự án) thì dự án vẫn 

đảm bảo các điều kiện thực tế, cũng như tính pháp lý để triển khai các công việc 

tiếp theo. 

2. Trường hợp chuyển chủ đầu tư: Việc chuyển chủ đầu tư cho Ban 

QLDA ĐTXD chuyên ngành hoặc khu vực là phù hợp với quy định về chủ đầu 

tư áp dụng đối với dự án sử dụng vốn đầu tư công theo khoản 4, Điều 1, Luật 

Xây dựng sửa đổi năm 2020 (có hiệu lực thi hành từ 01/01/2021), cũng như mô 

hình tổ chức thực hiện dự án mà Luật này hướng đến. 

Như vậy, có thể khẳng định rằng việc giữ nguyên chủ đầu tư hoặc chuyển 

chủ đầu tư cho các Ban QLDA chuyên ngành, khu vực thì các dự án đều đảm 

bảo điều kiện, tính pháp lý để triển khai thực hiện. 

III. Đề xuất, kiến nghị:  

Sau khi nghiên cứu các phương án tổ chức thực hiện; nhằm tạo thuận lợi 

và đồng nhất trong công tác điều hành, thực hiện dự án đảm bảo chất lượng, tiến 

độ; các Sở, ngành thống nhất đề xuất UBND tỉnh phương án chuyển chủ đầu tư 

cho Ban QLDA ĐTXDCT dân dụng và công nghiệp tỉnh; cụ thể như sau: 

1. Về việc chuyển chủ đầu tư đối với 02 dự án: (1). Dự án Bệnh viện Y 

học cổ truyền (Giai đoạn 2); (2). Trường nghề chất lượng cao, Trường Cao đẳng 

Kỹ thuật Việt – Đức Hà Tĩnh. 

 
1 Không có điều, khoản cụ thể về xử lý chuyển tiếp cho các dự án đã xác định chủ đầu tư 

trước thời điểm Luật này có hiệu lực thi hành. 

2 3. Trường hợp người quyết định đầu tư giao cơ quan, đơn vị làm chủ đầu tư mà cơ quan, 

đơn vị được giao làm chủ đầu tư không có Ban quản lý dự án chuyên ngành, Ban quản lý khu 

vực trực thuộc thì người quyết định đầu tư giao Ban quản lý dự án chuyên ngành, Ban quản 

lý khu vực trực thuộc người quyết định đầu tư thực hiện quản lý dự án hoặc lựa chọn hình 

thức chủ đầu tư tổ chức thực hiện quản lý dự án theo quy định tại Điều 23 Nghị định số 

15/2021/NĐ-CP. Chủ đầu tư phối hợp với đơn vị thực hiện quản lý dự án thực hiện một phần 

hoặc toàn bộ các nội dung quản lý dự án theo quy định tại khoản 1 Điều 66 Luật Xây dựng 

năm 2014 thông qua hợp đồng theo quy định hoặc theo quy định của Luật Đấu thầu. 
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Giao các Sở: Xây dựng, Kế hoạch và Đầu tư tiếp tục nghiên cứu, rà soát, 

kịp thời tham mưu UBND tỉnh hồ sơ, thủ tục chuyển chủ đầu tư của các dự án 

nêu trên theo đúng quy định của pháp luật về xây dựng, pháp luật về đầu tư công 

và các quy định của pháp luật khác có liên quan. 

2. Đối với 02 dự án khởi công mới (Dự án Trung tâm Sản nhi tại Bệnh 

viện Đa khoa tỉnh Hà Tĩnh; Dự án Trường Cao đẳng y tế (giai đoạn 2)): Các dự 

án này chưa được cấp có thẩm quyền phê duyệt Báo cáo nghiên cứu khả thi. Do 

đó, việc điều chỉnh chủ đầu tư ở bước này thuộc thẩm quyền của HĐND tỉnh 

(quy định tại Khoản 1, Điều 11, Nghị định số 40/2020/NĐ-CP ngày 06/4/2020 

của Chính phủ). 

Để không làm gián đoạn việc triển khai các công việc tiếp theo của các dự 

án: Thống nhất áp dụng hình thức, phương án tổ chức quản lý dự án (giao Ban 

QLDA ĐTXDCT dân dụng và công nghiệp tỉnh quản lý dự án) như đề xuất của 

các Sở: Kế hoạch và Đầu tư, Xây dựng cho đến khi có các chỉ đạo tiếp theo của 

cấp có thẩm quyền. 

3. Các Sở ban ngành liên quan theo chức năng, nhiệm vụ chịu trách nhiệm 

kiểm tra, theo dõi, hướng dẫn chủ đầu tư hoàn thành hồ sơ, thủ tục đầu tư dự án 

theo đúng quy định hiện hành. 

 Kính đề nghị UBND tỉnh xem xét, quyết định./. 
 

Nơi nhận: 
- Như trên; 

- Chủ tịch UBND tỉnh (báo cáo); 

- Các Sở: Xây dựng, Y tế, LĐ-TB-XH; 

- Giám đốc Sở (báo cáo); 

- Lưu: VT, TH, TĐGSĐT. 

KT. GIÁM ĐỐC 

PHÓ GIÁM ĐỐC 

 

 

 

 
 

Nguyễn Quang Linh 
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