ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH LÀO CAI

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
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Số: 1781 /UBND-QLĐT
V/v thực hiện văn bản quy phạm

Lào Cai, ngày06 tháng 5 năm 2021.

pháp luật về đầu tư công và xây dựng.

Kính gửi:

- Các sở, ban ngành tỉnh;
- BCH Quân sự tỉnh,
- BCH Bộ đội Biên phòng tỉnh;
- Công an tỉnh;
- Kho bạc Nhà nước tỉnh;
- UBND các huyện, thị xã Sa Pa, thành phố
Lào Cai.

Xét đề nghị của Sở Giao thông vận tải - Xây dựng tại Tờ trình số 198/TTrSGTVTXD ngày 23/3/2021; Văn bản số 221/STP-VBQPPL ngày 01/4/2021 của
Sở Tư pháp. Hiện nay các quy định của pháp luật về đầu tư công và pháp luật về
xây dựng đã được sửa đổi, theo đó một số quy định về quản lý đầu tư xây dựng
công trình và quản lý chất lượng công trình tại Quyết định số 10/2017/QĐ-UBND
ngày 08/3/2017 của UBND tỉnh Lào Cai không còn phù hợp. Về việc này, Chủ
tịch UBND tỉnh có ý kiến như sau:
1. Yêu cầu các sở, ban ngành, UBND các huyện, thành phố Lào Cai, thị xã
Sa Pa và các đơn vị chủ động nghiên cứu, phổ biến và thực hiện các quy định của
Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Đầu tư công năm 2019, Luật sửa đổi,
bổ sung một số điều của Luật Xây dựng (Luật số 62/2020/QH14) và các Nghị
định quy định chi tiết thực hiện các Luật đã được Chính phủ ban hành; trong đó
lưu ý quy định chuyển tiếp tại các Nghị định để triển khai thực hiện cho phù hợp,
đảm bảo tiến độ dự án đầu tư xây dựng.
2. Giao cho Sở Kế hoạch và Đầu tư tham mưu hướng dẫn thực hiện quy
định về thẩm quyền quyết định đầu tư chương trình, dự án đầu tư công quy định
tại Khoản 3, Khoản 4 Điều 35 Luật Đầu tư công năm 2019 và những nội dung về
lập, thẩm định, phê duyệt chủ trương đầu tư xây dựng dự án, báo cáo UBND tỉnh
trước ngày 30/5/2021.
3. Giao cho Sở Giao thông vận tải - Xây dựng:
(i) Chủ trì, tham mưu xây dựng Quyết định bãi bỏ Quyết định số
10/2017/QĐ-UBND ngày 08/3/2017 của UBND tỉnh Lào Cai, đảm bảo quy trình
xây dựng văn bản theo quy định của Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật;
(ii) Khẩn trương tham mưu UBND tỉnh ban hành các văn bản quy phạm
pháp luật quy định chi tiết các nội dung địa phương được phân cấp tại Luật Xây

dựng, Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Xây dựng và các Nghị định,
thông tư có liên quan; báo cáo UBND tỉnh trước ngày 30/8/2021;
(iii) Hướng dẫn thực hiện công tác lập, thẩm định, phê duyệt dự án đầu tư
xây dựng và thiết kế, dự toán xây dựng công trình; định mức, giá xây dựng công
trình và chỉ số giá xây dựng; quản lý chi phí đầu tư xây dựng; quản lý chất lượng
công trình theo thẩm quyền;
(iv) Tham mưu UBND tỉnh phân cấp thực hiện cấp giấy phép xây dựng
công trình trên địa bàn tỉnh; báo cáo UBND tỉnh trước ngày 30/5/2021;
(v) Tổng hợp, giải đáp những vướng mắc theo thẩm quyền hoặc báo cáo
UBND tỉnh xem xét giải quyết;
4. Các Sở: Công thương, Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Tài nguyên
và Môi trường, Công an tỉnh hướng dẫn về lĩnh vực do ngành quản lý theo quy
định hiện hành.
Căn cứ nội dung trên, các đơn vị liên quan tổ chức thực hiện./.
Nơi nhận:
- Như trên;
- TT.TU,HĐND,UBND tỉnh;
- LĐ Văn phòng;
- BBT- Cổng TTĐT tỉnh;
- Lưu: VT, Các CV.
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