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NGHỊ ĐỊNH
VÒ söa ®æi, bæ sung mét sè ®iÒu cña NghÞ ®Þnh sè 16/2005/N§-CP
vÒ qu¶n lý dù ¸n ®Çu t− x©y dùng c«ng tr×nh
__________

CHÍNH PHỦ

C¨n cø LuËt Tæ chøc ChÝnh phñ ngµy 25 th¸ng 12 n¨m 2001;
C¨n cø LuËt X©y dùng ngµy 26 th¸ng 11 n¨m 2003;
XÐt ®Ò nghÞ cña Bé tr−ëng Bé X©y dùng,
NGHỊ ĐỊNH :

§iÒu 1. Söa ®æi, bæ sung mét sè ®iÒu cña NghÞ ®Þnh sè 16/2005/N§-CP
ngµy 07 th¸ng 02 n¨m 2005 cña ChÝnh phñ vÒ qu¶n lý dù ¸n ®Çu t− x©y dùng
c«ng tr×nh nh− sau:
1. Söa ®æi, bæ sung kho¶n 1 §iÒu 3 nh− sau:
"1. §èi víi c¸c dù ¸n sö dông vèn ng©n s¸ch nhµ n−íc th× chñ ®Çu t− x©y
dùng c«ng tr×nh do ng−êi quyÕt ®Þnh ®Çu t− quyÕt ®Þnh tr−íc khi lËp dù ¸n ®Çu
t− x©y dùng c«ng tr×nh phï hîp víi quy ®Þnh cña LuËt Ng©n s¸ch nhµ n−íc.
a) §èi víi dù ¸n do Thñ t−íng ChÝnh phñ quyÕt ®Þnh ®Çu t− th× chñ ®Çu
t− lµ mét trong c¸c c¬ quan, tæ chøc sau: Bé, c¬ quan ngang bé, c¬ quan thuéc
ChÝnh phñ, c¬ quan kh¸c ë Trung −¬ng (gäi chung lµ c¬ quan cÊp Bé), Ủy ban
nhân dân tØnh, thµnh phè trùc thuéc Trung −¬ng (gäi chung lµ Ủy ban nhân
dân cÊp tØnh) vµ doanh nghiÖp nhµ n−íc.
b) §èi víi dù ¸n do Bé tr−ëng, Thñ tr−ëng c¬ quan cÊp Bé, Chñ tÞch Ủy
ban nhân dân c¸c cÊp quyÕt ®Þnh ®Çu t− th× chñ ®Çu t− lµ ®¬n vÞ qu¶n lý, sö
dông c«ng tr×nh.
Tr−êng hîp ch−a x¸c ®Þnh ®−îc ®¬n vÞ qu¶n lý, sö dông c«ng tr×nh hoÆc
®¬n vÞ qu¶n lý, sö dông c«ng tr×nh kh«ng ®ñ ®iÒu kiÖn lµm chñ ®Çu t− th×
ng−êi quyÕt ®Þnh ®Çu t− lùa chän ®¬n vÞ cã ®ñ ®iÒu kiÖn lµm chñ ®Çu t−. Trong
tr−êng hîp ®¬n vÞ qu¶n lý, sö dông c«ng tr×nh kh«ng ®ñ ®iÒu kiÖn lµm chñ ®Çu
t−, ng−êi quyÕt ®Þnh ®Çu t− giao nhiÖm vô cho ®¬n vÞ sÏ qu¶n lý, sö dông c«ng
tr×nh cã tr¸ch nhiÖm cö ng−êi tham gia víi chñ ®Çu t− ®Ó qu¶n lý ®Çu t− x©y
dùng c«ng tr×nh và tiếp nhận quản lý, sử dụng khi công trình hoàn thành."
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2. Sửa đổi, bổ sung khoản 1 Điều 4 như sau:
“1. Đối với các dự án quan trọng quốc gia theo Nghị quyết số 66/2006/QH11
của Quốc hội thì chủ đầu tư phải lập Báo cáo đầu tư trình Chính phủ xem xét
để trình Quốc hội thông qua chủ trương và cho phép đầu tư. Đối với các dự án
khác, chủ đầu tư không phải lập Báo cáo đầu tư.
Đối với dự án nhóm A không có trong quy hoạch ngành được cấp có
thẩm quyền phê duyệt thì chủ đầu tư phải báo cáo Bộ quản lý ngành để xem
xét, bổ sung quy hoạch theo thẩm quyền hoặc trình Thủ tướng Chính phủ
chấp thuận bổ sung quy hoạch trước khi lập dự án đầu tư xây dựng công trình.
Vị trí, quy mô xây dựng công trình phải phù hợp với quy hoạch xây
dựng được cấp có thẩm quyền phê duyệt; nếu chưa có trong quy hoạch xây
dựng thì phải được Ủy ban nhân dân cấp tỉnh chấp thuận."
3. Sửa đổi, bổ sung Điều 7 như sau:
"Điều 7. Nội dung thiết kế cơ sở của dự án
1. Nội dung thiết kế cơ sở bao gồm phần thuyết minh và phần bản vẽ,
bảo đảm thể hiện được các phương án thiết kế, là căn cứ để xác định tổng
mức đầu tư và triển khai các bước thiết kế tiếp theo.
2. Phần thuyết minh thiết kế cơ sở bao gồm các nội dung:
a) Đặc điểm tổng mặt bằng; phương án tuyến công trình đối với công trình
xây dựng theo tuyến; phương án kiến trúc đối với công trình có yêu cầu kiến
trúc; phương án và sơ đồ công nghệ đối với công trình có yêu cầu công nghệ;
b) Kết cấu chịu lực chính của công trình; phòng chống cháy, nổ; bảo vệ
môi trường; hệ thống kỹ thuật và hệ thống hạ tầng kỹ thuật công trình, sự kết
nối với các công trình hạ tầng kỹ thuật ngoài hàng rào;
c) Mô tả đặc điểm tải trọng và các tác động đối với công trình;
d) Danh mục các quy chuẩn, tiêu chuẩn được áp dụng.
3. Phần bản vẽ thiết kế cơ sở được thể hiện với các kích thước chủ yếu,
bao gồm:
a) Bản vẽ tổng mặt bằng, phương án tuyến công trình đối với công trình
xây dựng theo tuyến;
b) Bản vẽ thể hiện phương án kiến trúc đối với công trình có yêu cầu
kiến trúc;
c) Sơ đồ công nghệ đối với công trình có yêu cầu công nghệ;
d) Bản vẽ thể hiện kết cấu chịu lực chính của công trình; bản vẽ hệ thống
kỹ thuật và hệ thống hạ tầng kỹ thuật công trình."
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4. Söa ®æi, bæ sung §iÒu 8 nh− sau:
"§iÒu 8. Hå s¬ tr×nh phª duyÖt dù ¸n ®Çu t− x©y dùng c«ng tr×nh
Hå s¬ tr×nh phª duyÖt dù ¸n ®Çu t− x©y dùng c«ng tr×nh bao gåm:
1. Tê tr×nh phª duyÖt dù ¸n theo mÉu t¹i Phô lôc sè 2 kÌm theo NghÞ
®Þnh nµy;
2. Dù ¸n bao gåm phÇn thuyÕt minh vµ thiÕt kÕ c¬ së;
3. C¸c v¨n b¶n thÈm ®Þnh cña c¬ quan cã thÈm quyÒn;
4. V¨n b¶n cho phÐp ®Çu t− ®èi víi dù ¸n quan träng quèc gia; v¨n b¶n
chÊp thuËn bæ sung quy ho¹ch ®èi víi dù ¸n nhãm A ch−a cã trong quy ho¹ch
ngµnh."
5. Söa ®æi, bæ sung §iÒu 9 nh− sau:
"§iÒu 9. ThÈm quyÒn thÈm ®Þnh dù ¸n ®Çu t− x©y dùng c«ng tr×nh
1. Ng−êi quyÕt ®Þnh ®Çu t− cã tr¸ch nhiÖm tæ chøc thÈm ®Þnh dù ¸n tr−íc
khi phª duyÖt. §Çu mèi thÈm ®Þnh dù ¸n lµ ®¬n vÞ chuyªn m«n trùc thuéc
ng−êi quyÕt ®Þnh ®Çu t−. §¬n vÞ ®Çu mèi thÈm ®Þnh dù ¸n cã tr¸ch nhiÖm göi
hå s¬ dù ¸n lÊy ý kiÕn thÈm ®Þnh thiÕt kÕ c¬ së cña c¬ quan cã thÈm quyÒn
quy ®Þnh t¹i kho¶n 6 §iÒu nµy vµ lÊy ý kiÕn c¸c c¬ quan liªn quan ®Ó thÈm
®Þnh dù ¸n.
2. Thñ t−íng ChÝnh phñ thµnh lËp Héi ®ång thÈm ®Þnh nhµ n−íc vÒ c¸c
dù ¸n ®Çu t− ®Ó tæ chøc thÈm ®Þnh dù ¸n do Thñ t−íng ChÝnh phñ quyÕt ®Þnh
®Çu t− vµ dù ¸n kh¸c nÕu thÊy cÇn thiÕt.
3. §èi víi dù ¸n sö dông vèn ng©n s¸ch nhµ n−íc:
a) C¬ quan cÊp Bé tæ chøc thÈm ®Þnh dù ¸n do m×nh quyÕt ®Þnh ®Çu t−.
§Çu mèi tæ chøc thÈm ®Þnh dù ¸n lµ ®¬n vÞ chuyªn m«n trùc thuéc ng−êi
quyÕt ®Þnh ®Çu t−;
b) ñy ban nh©n d©n cÊp tØnh tæ chøc thÈm ®Þnh dù ¸n do m×nh quyÕt ®Þnh
®Çu t−. Së KÕ ho¹ch vµ §Çu t− lµ ®Çu mèi tæ chøc thÈm ®Þnh dù ¸n.
Ủy ban nhân dân cÊp huyÖn, cÊp x· tæ chøc thÈm ®Þnh dù ¸n do m×nh
quyÕt ®Þnh ®Çu t−. §Çu mèi thÈm ®Þnh dù ¸n lµ ®¬n vÞ cã chøc n¨ng qu¶n lý kÕ
ho¹ch ng©n s¸ch trùc thuéc ng−êi quyÕt ®Þnh ®Çu t−.
4. §èi víi dù ¸n kh¸c th× ng−êi quyÕt ®Þnh ®Çu t− tù tæ chøc thÈm ®Þnh dù ¸n.
5. §èi víi dù ¸n ®Çu t− x©y dùng c«ng tr×nh ®Æc thï th× viÖc thÈm ®Þnh dù
¸n thùc hiÖn theo quy ®Þnh t¹i NghÞ ®Þnh sè 71/2005/N§-CP ngµy 06 th¸ng 6
n¨m 2005 cña ChÝnh phñ.
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6. ThÈm quyÒn thÈm ®Þnh thiÕt kÕ c¬ së:
a) §èi víi dù ¸n quan träng quèc gia vµ dù ¸n nhãm A, kh«ng ph©n biÖt
nguån vèn, viÖc thÈm ®Þnh thiÕt kÕ c¬ së ®−îc thùc hiÖn nh− sau:
Bé C«ng nghiÖp tæ chøc thÈm ®Þnh thiÕt kÕ c¬ së c¸c c«ng tr×nh thuéc dù
¸n ®Çu t− x©y dùng c«ng tr×nh hÇm má, dÇu khÝ, nhµ m¸y ®iÖn, ®−êng d©y t¶i
®iÖn, tr¹m biÕn ¸p, hãa chÊt, vËt liÖu næ c«ng nghiÖp, chÕ t¹o m¸y, luyÖn kim
vµ c¸c c«ng tr×nh c«ng nghiÖp chuyªn ngµnh;
Bé N«ng nghiÖp vµ Ph¸t triÓn n«ng th«n tæ chøc thÈm ®Þnh thiÕt kÕ c¬ së
c¸c c«ng tr×nh thuéc dù ¸n ®Çu t− x©y dùng c«ng tr×nh thuû lîi, ®ª ®iÒu;
Bé Giao th«ng vËn t¶i tæ chøc thÈm ®Þnh thiÕt kÕ c¬ së c¸c c«ng tr×nh
thuéc dù ¸n ®Çu t− x©y dùng c«ng tr×nh giao th«ng;
Bé X©y dùng tæ chøc thÈm ®Þnh thiÕt kÕ c¬ së c¸c c«ng tr×nh thuéc dù ¸n
®Çu t− x©y dùng c«ng tr×nh d©n dông, c«ng nghiÖp vËt liÖu x©y dùng, h¹ tÇng
kü thuËt ®« thÞ vµ c¸c dù ¸n ®Çu t− x©y dùng c«ng tr×nh kh¸c do Thñ t−íng
ChÝnh phñ yªu cÇu.
Riªng ®èi víi dù ¸n ®Çu t− x©y dùng mét c«ng tr×nh d©n dông d−íi 20
tÇng th× Së X©y dùng tæ chøc thÈm ®Þnh thiÕt kÕ c¬ së.
§èi víi dù ¸n bao gåm nhiÒu lo¹i c«ng tr×nh kh¸c nhau th× Bé chñ tr× tæ
chøc thÈm ®Þnh thiÕt kÕ c¬ së lµ mét trong c¸c Bé nªu trªn cã chøc n¨ng qu¶n
lý lo¹i c«ng tr×nh quyÕt ®Þnh tÝnh chÊt, môc tiªu cña dù ¸n. Bé chñ tr× tæ chøc
thÈm ®Þnh thiÕt kÕ c¬ së cã tr¸ch nhiÖm lÊy ý kiÕn b»ng v¨n b¶n cña c¸c Bé,
ngµnh qu¶n lý c«ng tr×nh chuyªn ngµnh vµ c¬ quan liªn quan ®Ó thÈm ®Þnh
thiÕt kÕ c¬ së.
b) §èi víi c¸c dù ¸n nhãm B, C, kh«ng ph©n biÖt nguån vèn, trõ c¸c dù
¸n nhãm B, C quy ®Þnh t¹i ®iÓm c, ®iÓm d kho¶n nµy, viÖc thÈm ®Þnh thiÕt kÕ
c¬ së ®−îc thùc hiÖn nh− sau:
Së C«ng nghiÖp tæ chøc thÈm ®Þnh thiÕt kÕ c¬ së c¸c c«ng tr×nh thuéc dù
¸n ®Çu t− x©y dùng c«ng tr×nh hÇm má, dÇu khÝ, nhµ m¸y ®iÖn, ®−êng d©y t¶i
®iÖn, tr¹m biÕn ¸p, hãa chÊt, vËt liÖu næ c«ng nghiÖp, chÕ t¹o m¸y, luyÖn kim
vµ c¸c c«ng tr×nh c«ng nghiÖp chuyªn ngµnh;
Së N«ng nghiÖp vµ Ph¸t triÓn n«ng th«n tæ chøc thÈm ®Þnh thiÕt kÕ c¬ së
c¸c c«ng tr×nh thuéc dù ¸n ®Çu t− x©y dùng c«ng tr×nh thuû lîi, ®ª ®iÒu;
Së Giao th«ng vËn t¶i tæ chøc thÈm ®Þnh thiÕt kÕ c¬ së c¸c c«ng tr×nh
thuéc dù ¸n ®Çu t− x©y dùng c«ng tr×nh giao th«ng;
Së X©y dùng tæ chøc thÈm ®Þnh thiÕt kÕ c¬ së c¸c c«ng tr×nh thuéc dù
¸n ®Çu t− x©y dùng c«ng tr×nh d©n dông, c«ng nghiÖp vËt liÖu x©y dùng vµ
c¸c dù ¸n ®Çu t− x©y dùng c«ng tr×nh kh¸c do Chñ tÞch ñy ban nh©n d©n cÊp
tØnh yªu cÇu.
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Riªng dù ¸n ®Çu t− x©y dùng c«ng tr×nh h¹ tÇng kü thuËt ®« thÞ th× Së
X©y dùng hoÆc Së Giao th«ng c«ng chÝnh hoÆc Së Giao th«ng vËn t¶i tæ chøc
thÈm ®Þnh thiÕt kÕ c¬ së phï hîp víi chøc n¨ng, nhiÖm vô do Ủy ban nhân dân
cÊp tØnh quy ®Þnh.
§èi víi dù ¸n bao gåm nhiÒu lo¹i c«ng tr×nh kh¸c nhau th× Së chñ tr× tæ
chøc thÈm ®Þnh thiÕt kÕ c¬ së lµ mét trong c¸c Së nªu trªn cã chøc n¨ng qu¶n
lý lo¹i c«ng tr×nh quyÕt ®Þnh tÝnh chÊt, môc tiªu cña dù ¸n. Së chñ tr× tæ chøc
thÈm ®Þnh thiÕt kÕ c¬ së cã tr¸ch nhiÖm lÊy ý kiÕn b»ng v¨n b¶n cña c¸c Së
qu¶n lý c«ng tr×nh chuyªn ngµnh vµ c¬ quan liªn quan ®Ó thÈm ®Þnh thiÕt kÕ
c¬ së.
c) §èi víi c¸c dù ¸n nhãm B, C do Bé C«ng nghiÖp, Bé N«ng nghiÖp vµ
Ph¸t triÓn n«ng th«n, Bé Giao th«ng vËn t¶i, Bé X©y dùng, c¸c tËp ®oµn kinh
tÕ vµ Tæng c«ng ty nhµ n−íc ®Çu t− thuéc chuyªn ngµnh do m×nh qu¶n lý th×
c¸c Bé, doanh nghiÖp nµy tù tæ chøc thÈm ®Þnh thiÕt kÕ c¬ së sau khi cã ý kiÕn
cña ®Þa ph−¬ng vÒ quy ho¹ch x©y dùng vµ b¶o vÖ m«i tr−êng.
d) §èi víi c¸c dù ¸n nhãm B, C cã c«ng tr×nh x©y dùng theo tuyÕn qua
nhiÒu ®Þa ph−¬ng th× Bé ®−îc quy ®Þnh t¹i ®iÓm a kho¶n nµy tæ chøc thÈm
®Þnh thiÕt kÕ c¬ së vµ cã tr¸ch nhiÖm lÊy ý kiÕn cña ®Þa ph−¬ng n¬i cã c«ng
tr×nh x©y dùng vÒ quy ho¹ch x©y dùng vµ b¶o vÖ m«i tr−êng.
7. C¬ quan tæ chøc thÈm ®Þnh thiÕt kÕ c¬ së cã tr¸ch nhiÖm göi kÕt qu¶
thÈm ®Þnh thiÕt kÕ c¬ së tíi ®¬n vÞ ®Çu mèi thÈm ®Þnh dù ¸n. Thêi gian thÈm ®Þnh
thiÕt kÕ c¬ së kh«ng qu¸ 30 ngµy lµm viÖc ®èi víi dù ¸n quan träng quèc gia,
20 ngµy lµm viÖc ®èi víi dù ¸n nhãm A, 15 ngµy lµm viÖc ®èi víi dù ¸n nhãm B
vµ 10 ngµy lµm viÖc víi dù ¸n nhãm C, kÓ tõ ngµy nhËn ®ñ hå s¬ hîp lÖ."
6. Söa ®æi, bæ sung §iÒu 10 nh− sau:
"§iÒu 10. Néi dung thÈm ®Þnh dù ¸n ®Çu t− x©y dùng c«ng tr×nh
1. Néi dung thÈm ®Þnh dù ¸n ®Çu t− x©y dùng c«ng tr×nh cña ng−êi quyÕt
®Þnh ®Çu t−:
a) Xem xÐt c¸c yÕu tè ®¶m b¶o tÝnh hiÖu qu¶ cña dù ¸n, bao gåm: sù cÇn
thiÕt ®Çu t−; c¸c yÕu tè ®Çu vµo cña dù ¸n; quy m«, c«ng suÊt, c«ng nghÖ, thêi
gian, tiÕn ®é thùc hiÖn dù ¸n; ph©n tÝch tµi chÝnh, hiÖu qu¶ kinh tÕ - x· héi cña
dù ¸n;
b) Xem xÐt c¸c yÕu tè ®¶m b¶o tÝnh kh¶ thi cña dù ¸n, bao gåm: sù phï
hîp víi quy ho¹ch; nhu cÇu sö dông ®Êt, tµi nguyªn (nÕu cã); kh¶ n¨ng gi¶i
phãng mÆt b»ng, kh¶ n¨ng huy ®éng vèn ®¸p øng tiÕn ®é cña dù ¸n; kinh
nghiÖm qu¶n lý cña chñ ®Çu t−; kÕt qu¶ thÈm ®Þnh thiÕt kÕ c¬ së; kh¶ n¨ng
hoµn tr¶ vèn vay; gi¶i ph¸p phßng, chèng ch¸y næ; c¸c yÕu tè ¶nh h−ëng ®Õn
dù ¸n nh− quèc phßng, an ninh, m«i tr−êng trªn c¬ së ý kiÕn b»ng v¨n b¶n cña
c¸c c¬ quan liªn quan vµ c¸c quy ®Þnh kh¸c cña ph¸p luËt cã liªn quan.
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2. Néi dung thÈm ®Þnh thiÕt kÕ c¬ së cña c¬ quan cã thÈm quyÒn:
a) Sù phï hîp cña thiÕt kÕ c¬ së víi quy ho¹ch x©y dùng; sù kÕt nèi víi
c¸c c«ng tr×nh h¹ tÇng kü thuËt ngoµi hµng rµo;
b) ViÖc ¸p dông c¸c quy chuÈn, tiªu chuÈn vÒ x©y dùng, m«i tr−êng,
phßng chèng ch¸y næ;
c) §iÒu kiÖn n¨ng lùc ho¹t ®éng x©y dùng cña tæ chøc t− vÊn, n¨ng lùc
hµnh nghÒ cña c¸ nh©n lËp thiÕt kÕ c¬ së theo quy ®Þnh."
7. Söa ®æi, bæ sung kho¶n 1, kho¶n 4 §iÒu 12 nh− sau:
a) Söa ®æi, bæ sung kho¶n 1 nh− sau:
"1. Khi ®Çu t− x©y dùng c¸c c«ng tr×nh sau ®©y, chñ ®Çu t− kh«ng ph¶i
lËp dù ¸n ®Çu t− x©y dùng c«ng tr×nh mµ chØ lËp B¸o c¸o kinh tÕ - kü thuËt x©y
dùng c«ng tr×nh ®Ó tr×nh ng−êi quyÕt ®Þnh ®Çu t− phª duyÖt:
a) C«ng tr×nh x©y dùng cho môc ®Ých t«n gi¸o;
b) C¸c c«ng tr×nh x©y dùng míi, c¶i t¹o, söa ch÷a, n©ng cÊp cã tæng møc
®Çu t− d−íi 7 tû ®ång, phï hîp víi quy ho¹ch ph¸t triÓn kinh tÕ- x· héi, quy
ho¹ch ngµnh, quy ho¹ch x©y dùng; trõ tr−êng hîp ng−êi quyÕt ®Þnh ®Çu t−
thÊy cÇn thiÕt vµ yªu cÇu ph¶i lËp dù ¸n ®Çu t− x©y dùng c«ng tr×nh."
b) Söa ®æi, bæ sung kho¶n 4 nh− sau:
"4. Chñ ®Çu t− cã tr¸ch nhiÖm tæ chøc thÈm ®Þnh thiÕt kÕ b¶n vÏ thi c«ng
®Ó ng−êi quyÕt ®Þnh ®Çu t− phª duyÖt B¸o c¸o kinh tÕ - kü thuËt."
8. Söa ®æi, bæ sung kho¶n 1 §iÒu 13 nh− sau:
"1. Dù ¸n ®Çu t− x©y dùng c«ng tr×nh ®−îc ®iÒu chØnh khi cã mét trong
c¸c tr−êng hîp sau ®©y:
a) BÞ ¶nh h−ëng bëi thiªn tai nh− ®éng ®Êt, b·o, lò, lôt, sãng thÇn; ®Þch
häa hoÆc c¸c sù kiÖn bÊt kh¶ kh¸ng kh¸c;
b) XuÊt hiÖn c¸c yÕu tè ®em l¹i hiÖu qu¶ cao h¬n cho dù ¸n;
c) Khi quy ho¹ch x©y dùng thay ®æi trùc tiÕp ¶nh h−ëng ®Õn ®Þa ®iÓm,
quy m«, tÝnh chÊt, môc tiªu cña dù ¸n."
9. Söa ®æi, bæ sung kho¶n 1 §iÒu 17 nh− sau:
"1. Tr−íc khi khëi c«ng x©y dùng c«ng tr×nh, chñ ®Çu t− ph¶i cã giÊy
phÐp x©y dùng, kÓ c¶ c«ng tr×nh ®· ®−îc c¬ quan cã thÈm quyÒn thÈm ®Þnh
thiÕt kÕ c¬ së, trõ tr−êng hîp x©y dùng c¸c c«ng tr×nh sau ®©y:
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a) C«ng tr×nh thuéc bÝ mËt Nhµ n−íc, c«ng tr×nh x©y dùng theo lÖnh khÈn
cÊp, c«ng tr×nh t¹m phôc vô x©y dùng c«ng tr×nh chÝnh;
b) C«ng tr×nh x©y dùng theo tuyÕn kh«ng ®i qua ®« thÞ nh−ng phï hîp
víi quy ho¹ch x©y dùng ®−îc duyÖt, c«ng tr×nh thuéc dù ¸n ®Çu t− x©y dùng
®· ®−îc c¬ quan nhµ n−íc cã thÈm quyÒn phª duyÖt;
c) C«ng tr×nh x©y dùng thuéc dù ¸n khu ®« thÞ, khu c«ng nghiÖp, khu nhµ
ë cã quy ho¹ch chi tiÕt x©y dùng tû lÖ 1/500 ®· ®−îc c¬ quan nhµ n−íc cã
thÈm quyÒn phª duyÖt;
d) C¸c c«ng tr×nh söa ch÷a, c¶i t¹o, l¾p ®Æt thiÕt bÞ bªn trong kh«ng lµm
thay ®æi kiÕn tróc, kÕt cÊu chÞu lùc vµ an toµn cña c«ng tr×nh;
®) C«ng tr×nh h¹ tÇng kü thuËt quy m« nhá thuéc c¸c x· vïng s©u, vïng xa;
e) Nhµ ë riªng lÎ t¹i vïng s©u, vïng xa kh«ng thuéc ®« thÞ, kh«ng thuéc
®iÓm d©n c− tËp trung; nhµ ë riªng lÎ t¹i c¸c ®iÓm d©n c− n«ng th«n ch−a cã
quy ho¹ch x©y dùng ®−îc duyÖt."
10. Söa ®æi, bæ sung kho¶n 3 §iÒu 18 nh− sau:
"3. B¶n vÏ thiÕt kÕ thÓ hiÖn ®−îc vÞ trÝ mÆt b»ng, mÆt c¾t, mÆt ®øng ®iÓn
h×nh; mÆt b»ng mãng cña c«ng tr×nh; s¬ ®å vÞ trÝ hoÆc tuyÕn c«ng tr×nh; s¬
®å hÖ thèng vµ ®iÓm ®Êu nèi kü thuËt cÊp ®iÖn, cÊp n−íc, tho¸t n−íc; ¶nh
chôp hiÖn tr¹ng (®èi víi c«ng tr×nh söa ch÷a, c¶i t¹o yªu cÇu ph¶i cã giÊy
phÐp x©y dùng).
§èi víi c«ng tr×nh ®· ®−îc c¬ quan cã thÈm quyÒn thÈm ®Þnh thiÕt kÕ c¬
së th× chñ ®Çu t− nép kÕt qu¶ thÈm ®Þnh thiÕt kÕ c¬ së thay cho c¸c tµi liÖu nªu
t¹i kho¶n nµy."
11. Söa ®æi, bæ sung §iÒu 35 nh− sau:
"§iÒu 35. C¸c h×nh thøc qu¶n lý dù ¸n
1. Ng−êi quyÕt ®Þnh ®Çu t− quyÕt ®Þnh h×nh thøc qu¶n lý dù ¸n theo quy
®Þnh t¹i kho¶n 2 §iÒu 45 cña LuËt X©y dùng.
2. Tr−êng hîp chñ ®Çu t− trùc tiÕp qu¶n lý dù ¸n th× chñ ®Çu t− thµnh lËp
Ban qu¶n lý dù ¸n ®Ó gióp chñ ®Çu t− lµm ®Çu mèi qu¶n lý dù ¸n. Ban qu¶n lý
dù ¸n ph¶i cã n¨ng lùc tæ chøc thùc hiÖn nhiÖm vô qu¶n lý dù ¸n theo yªu cÇu
cña chñ ®Çu t−. Ban qu¶n lý dù ¸n cã thÓ thuª t− vÊn qu¶n lý, gi¸m s¸t mét sè
phÇn viÖc mµ Ban qu¶n lý dù ¸n kh«ng cã ®ñ ®iÒu kiÖn, n¨ng lùc ®Ó thùc hiÖn
nh−ng ph¶i ®−îc sù ®ång ý cña chñ ®Çu t−.
§èi víi dù ¸n cã quy m« nhá, ®¬n gi¶n cã tæng møc ®Çu t− d−íi 1 tû
®ång th× chñ ®Çu t− cã thÓ kh«ng lËp Ban qu¶n lý dù ¸n mµ sö dông bé m¸y
chuyªn m«n cña m×nh ®Ó qu¶n lý, ®iÒu hµnh dù ¸n hoÆc thuª ng−êi cã chuyªn
m«n, kinh nghiÖm ®Ó gióp qu¶n lý thùc hiÖn dù ¸n.
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3. Tr−êng hîp chñ ®Çu t− thuª tæ chøc t− vÊn qu¶n lý ®iÒu hµnh dù ¸n th×
tæ chøc t− vÊn ®ã ph¶i cã ®ñ ®iÒu kiÖn n¨ng lùc tæ chøc qu¶n lý phï hîp víi
quy m«, tÝnh chÊt cña dù ¸n. Tr¸ch nhiÖm, quyÒn h¹n cña t− vÊn qu¶n lý dù ¸n
®−îc thùc hiÖn theo hîp ®ång tho¶ thuËn gi÷a hai bªn. T− vÊn qu¶n lý dù ¸n
®−îc thuª tæ chøc, c¸ nh©n t− vÊn tham gia qu¶n lý nh−ng ph¶i ®−îc chñ ®Çu
t− chÊp thuËn vµ phï hîp víi hîp ®ång ®· ký víi chñ ®Çu t−. Khi ¸p dông h×nh
thøc thuª t− vÊn qu¶n lý dù ¸n, chñ ®Çu t− vÉn ph¶i sö dông c¸c ®¬n vÞ chuyªn
m«n thuéc bé m¸y cña m×nh hoÆc chØ ®Þnh ®Çu mèi ®Ó kiÓm tra, theo dâi viÖc
thùc hiÖn hîp ®ång cña t− vÊn qu¶n lý dù ¸n. "
12. Söa ®æi, bæ sung §iÒu 36 nh− sau:
"§iÒu 36. NhiÖm vô, quyÒn h¹n cña chñ ®Çu t− vµ Ban qu¶n lý dù ¸n
trong tr−êng hîp chñ ®Çu t− thµnh lËp Ban qu¶n lý dù ¸n
1. Chñ ®Çu t− thùc hiÖn nhiÖm vô, quyÒn h¹n kÓ tõ giai ®o¹n chuÈn bÞ dù
¸n, thùc hiÖn dù ¸n ®Õn khi nghiÖm thu bµn giao ®−a c«ng tr×nh vµo khai th¸c
sö dông ®¶m b¶o tÝnh hiÖu qu¶, tÝnh kh¶ thi cña dù ¸n vµ tu©n thñ c¸c quy
®Þnh cña ph¸p luËt. Chñ ®Çu t− cã tr¸ch nhiÖm thµnh lËp Ban qu¶n lý dù ¸n ®Ó
gióp chñ ®Çu t− qu¶n lý thùc hiÖn dù ¸n. ViÖc giao nhiÖm vô vµ uû quyÒn cho
Ban qu¶n lý dù ¸n ph¶i ®−îc thÓ hiÖn trong quyÕt ®Þnh thµnh lËp Ban qu¶n lý
dù ¸n. Chñ ®Çu t− cã tr¸ch nhiÖm chØ ®¹o, kiÓm tra vµ chÞu tr¸ch nhiÖm vÒ kÕt
qu¶ thùc hiÖn nhiÖm vô, quyÒn h¹n cña Ban qu¶n lý dù ¸n.
2. Ban qu¶n lý dù ¸n thùc hiÖn nhiÖm vô do chñ ®Çu t− giao vµ quyÒn
h¹n do chñ ®Çu t− uû quyÒn. Ban qu¶n lý dù ¸n chÞu tr¸ch nhiÖm tr−íc chñ
®Çu t− vµ ph¸p luËt theo nhiÖm vô ®−îc giao vµ quyÒn h¹n ®−îc uû quyÒn."
13. Söa ®æi, bæ sung §iÒu 37 nh− sau:
"§iÒu 37. NhiÖm vô, quyÒn h¹n cña chñ ®Çu t− vµ t− vÊn qu¶n lý dù ¸n
trong tr−êng hîp chñ ®Çu t− thuª t− vÊn qu¶n lý dù ¸n
1. Chñ ®Çu t− thùc hiÖn nhiÖm vô, quyÒn h¹n kÓ tõ giai ®o¹n chuÈn bÞ dù
¸n, thùc hiÖn dù ¸n ®Õn khi nghiÖm thu bµn giao ®−a c«ng tr×nh vµo khai th¸c
sö dông ®¶m b¶o tÝnh hiÖu qu¶, tÝnh kh¶ thi cña dù ¸n vµ tu©n thñ c¸c quy
®Þnh cña ph¸p luËt. Chñ ®Çu t− cã tr¸ch nhiÖm lùa chän vµ ký hîp ®ång víi tæ
chøc t− vÊn qu¶n lý dù ¸n cã ®ñ ®iÒu kiÖn n¨ng lùc tæ chøc qu¶n lý ®Ó gióp
chñ ®Çu t− qu¶n lý thùc hiÖn dù ¸n. Chñ ®Çu t− cã tr¸ch nhiÖm kiÓm tra, theo
dâi viÖc thùc hiÖn hîp ®ång cña t− vÊn qu¶n lý dù ¸n.
2. T− vÊn qu¶n lý dù ¸n thùc hiÖn nhiÖm vô, quyÒn h¹n theo tho¶ thuËn
trong hîp ®ång ký kÕt gi÷a chñ ®Çu t− vµ t− vÊn qu¶n lý dù ¸n. T− vÊn qu¶n lý
dù ¸n chÞu tr¸ch nhiÖm tr−íc ph¸p luËt vµ chñ ®Çu t− vÒ viÖc thùc hiÖn c¸c
cam kÕt trong hîp ®ång."
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14. Söa ®æi, bæ sung kho¶n 2, kho¶n 5 §iÒu 43 nh− sau:
a) Söa ®æi, bæ sung kho¶n 2 nh− sau:
"2. Vèn ®Çu t− ®−îc quyÕt to¸n lµ toµn bé chi phÝ hîp ph¸p ®· thùc hiÖn
cho ®Çu t− x©y dùng c«ng tr×nh vµ ®−a dù ¸n vµo khai th¸c, sö dông. Chi phÝ
hîp ph¸p lµ chi phÝ ®−îc thùc hiÖn trong ph¹m vi thiÕt kÕ, dù to¸n ®· ®−îc phª
duyÖt kÓ c¶ phÇn ®iÒu chØnh, bæ sung hoÆc lµ chi phÝ ®−îc thùc hiÖn ®óng víi
hîp ®ång ®· ký kÕt, phï hîp víi c¸c quy ®Þnh cña ph¸p luËt. §èi víi c¸c dù ¸n
sö dông vèn ng©n s¸ch nhµ n−íc th× vèn ®Çu t− ®−îc quyÕt to¸n ph¶i n»m
trong giíi h¹n tæng møc ®Çu t− ®−îc cÊp cã thÈm quyÒn phª duyÖt."
b) Söa ®æi, bæ sung kho¶n 5 nh− sau:
"5. Chñ ®Çu t− chÞu tr¸ch nhiÖm lËp hå s¬ quyÕt to¸n vèn ®Çu t− dù ¸n
hoµn thµnh ®Ó tr×nh ng−êi cã thÈm quyÒn phª duyÖt chËm nhÊt lµ 12 th¸ng ®èi
víi c¸c dù ¸n quan träng quèc gia vµ dù ¸n nhãm A; 9 th¸ng ®èi víi c¸c dù ¸n
nhãm B; 6 th¸ng ®èi víi c¸c dù ¸n nhãm C kÓ tõ khi c«ng tr×nh hoµn thµnh,
®−a vµo khai th¸c, sö dông. Sau s¸u th¸ng kÓ tõ khi cã quyÕt ®Þnh phª duyÖt
quyÕt to¸n dù ¸n hoµn thµnh, chñ ®Çu t− cã tr¸ch nhiÖm gi¶i quyÕt c«ng nî, tÊt
to¸n tµi kho¶n cña dù ¸n t¹i c¬ quan thanh to¸n, cho vay vèn ®Çu t−."
15. Söa ®æi, bæ sung kho¶n 1 §iÒu 46 nh− sau:
"1. Tuú theo quy m«, tÝnh chÊt vµ yªu cÇu vÒ thêi gian thùc hiÖn dù ¸n,
chñ ®Çu t− ký hîp ®ång víi mét hoÆc nhiÒu nhµ thÇu chÝnh. Nhµ thÇu chÝnh cã
thÓ ký hîp ®ång ®Ó thùc hiÖn c«ng viÖc víi mét hoÆc nhiÒu thÇu phô nh−ng
ph¶i ®−îc chñ ®Çu t− chÊp thuËn trong hîp ®ång ký kÕt víi chñ ®Çu t− vµ phï
hîp víi quy ®Þnh cña ph¸p luËt vÒ ®Êu thÇu."
16. Thay thÕ Phô lôc sè 1 vÒ ph©n lo¹i dù ¸n ®Çu t− x©y dùng c«ng tr×nh
ban hµnh kÌm theo NghÞ ®Þnh sè 16/2005/N§-CP ngµy 07 th¸ng 02 n¨m 2005
cña ChÝnh phñ vÒ qu¶n lý dù ¸n ®Çu t− x©y dùng c«ng tr×nh b»ng Phô lôc vÒ
ph©n lo¹i dù ¸n ®Çu t− x©y dùng c«ng tr×nh ban hµnh kÌm theo NghÞ ®Þnh nµy.
§iÒu 2. Hñy bá c¸c §iÒu: 24, 25, 26, 27, 28 vµ 29 vÒ lùa chän nhµ thÇu
trong ho¹t ®éng x©y dùng cña NghÞ ®Þnh sè 16/2005/N§-CP ngµy 07 th¸ng 02
n¨m 2005 cña ChÝnh phñ vÒ qu¶n lý dù ¸n ®Çu t− x©y dùng c«ng tr×nh.
§iÒu 3. Xö lý chuyÓn tiÕp
1. C¸c dù ¸n ®Çu t− x©y dùng c«ng tr×nh ®· ®−îc phª duyÖt tr−íc ngµy
NghÞ ®Þnh nµy cã hiÖu lùc nh−ng ch−a triÓn khai thùc hiÖn hoÆc ®ang thùc
hiÖn dë dang th× kh«ng ph¶i lµm thñ tôc phª duyÖt l¹i dù ¸n, c¸c c«ng viÖc
tiÕp theo ®−îc thùc hiÖn theo quy ®Þnh t¹i NghÞ ®Þnh nµy.
2. C¸c dù ¸n ®Çu t− x©y dùng c«ng tr×nh ch−a ®−îc phª duyÖt th× thùc
hiÖn theo quy ®Þnh t¹i NghÞ ®Þnh nµy.
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Điều 4. §iÒu kho¶n thi hµnh
Nghị định nµy cã hiệu lực thi hµnh sau 15 ngµy, kể từ ngµy đăng C«ng
b¸o.
Bé Tµi chÝnh cã tr¸ch nhiÖm h−íng dÉn vÒ b¶o hiÓm trong ho¹t ®éng ®Çu
t− x©y dùng. Bé X©y dùng cã tr¸ch nhiÖm thµnh lËp hÖ thèng th«ng tin vÒ
n¨ng lùc vµ ho¹t ®éng cña c¸c tæ chøc, c¸ nh©n t− vÊn x©y dùng, c¸c nhµ thÇu
ho¹t ®éng x©y dùng trong ph¹m vi c¶ n−íc, kÓ c¶ nhµ thÇu n−íc ngoµi ho¹t
®éng x©y dùng t¹i ViÖt Nam.
Các Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang Bộ, Thủ trưởng cơ quan
thuộc Chính phủ, Chủ tịch Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc
Trung ương, Chủ tịch Hội đồng quản trị các doanh nghiệp nhà nước và các tổ
chức liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị định này./.
TM. CHÍNH PHỦ
THỦ TƯỚNG

Nguyễn Tấn Dũng - Đã ký
Nơi nhận:
- Ban Bí thư Trung ương Đảng;
- Thủ tướng, các Phó Thủ tướng Chính phủ;
- Các Bộ, cơ quan ngang Bộ,
cơ quan thuộc Chính phủ;
- HĐND, UBND các tỉnh,
thành phố trực thuộc Trung ương;
- Văn phòng Trung ương và các Ban của Đảng;
- Văn phòng Chủ tịch nước;
- Hội đồng Dân tộc và các Ủy ban của Quốc hội;
- Văn phòng Quốc hội;
- Tòa án nhân dân tối cao;
- Viện Kiểm sát nhân dân tối cao;
- Kiểm toán Nhà nước;
- Cơ quan Trung ương của các đoàn thể;
- Học viện Hành chính quốc gia;
- VPCP: BTCN, các PCN,
Website Chính phủ, Ban Điều hành 112,
Người phát ngôn của Thủ tướng Chính phủ,
các Vụ, Cục, đơn vị trực thuộc, Công báo;
- Lưu: Văn thư, CN (5b). Trang

Phô lôc
Ph©n lo¹i dù ¸n ®Çu t− x©y dùng c«ng tr×nh

(Ban hµnh kÌm theo NghÞ ®Þnh sè 112/2006/N§-CP
ngµy 29 th¸ng 9 n¨m 2006 cña ChÝnh phñ)
_________

STT

I
II

Lo¹i dù ¸n ®Çu t− x©y dùng c«ng tr×nh

Tæng møc ®Çu t−

Dù ¸n quan träng quèc gia

Theo NghÞ quyÕt
sè 66/2006/QH11
cña Quèc héi

Nhãm A

1

C¸c dù ¸n ®Çu t− x©y dùng c«ng tr×nh: thuéc lÜnh vùc
b¶o vÖ an ninh, quèc phßng cã tÝnh chÊt b¶o mËt quèc
gia, cã ý nghÜa chÝnh trÞ - x· héi quan träng.

Kh«ng kÓ møc vèn

2

C¸c dù ¸n ®Çu t− x©y dùng c«ng tr×nh: s¶n xuÊt chÊt ®éc
h¹i, chÊt næ; h¹ tÇng khu c«ng nghiÖp

Kh«ng kÓ møc vèn

3

C¸c dù ¸n ®Çu t− x©y dùng c«ng tr×nh: c«ng nghiÖp
®iÖn, khai th¸c dÇu khÝ, ho¸ chÊt, ph©n bãn, chÕ t¹o
m¸y, xi m¨ng, luyÖn kim, khai th¸c chÕ biÕn kho¸ng s¶n,
c¸c dù ¸n giao th«ng (cÇu, c¶ng biÓn, c¶ng s«ng, s©n
bay, ®−êng s¾t, ®−êng quèc lé), x©y dùng khu nhµ ë.

Trªn 1.500 tû ®ång

4

C¸c dù ¸n ®Çu t− x©y dùng c«ng tr×nh: thuû lîi, giao
th«ng (kh¸c ë ®iÓm II-3), cÊp tho¸t n−íc vµ c«ng tr×nh
h¹ tÇng kü thuËt, kü thuËt ®iÖn, s¶n xuÊt thiÕt bÞ th«ng
tin, ®iÖn tö, tin häc, ho¸ d−îc, thiÕt bÞ y tÕ, c«ng tr×nh
c¬ khÝ kh¸c, s¶n xuÊt vËt liÖu, b−u chÝnh, viÔn th«ng.

Trªn 1.000 tû ®ång

5

C¸c dù ¸n ®Çu t− x©y dùng c«ng tr×nh: c«ng nghiÖp nhÑ,
sµnh sø, thuû tinh, in, v−ên quèc gia, khu b¶o tån thiªn
nhiªn, s¶n xuÊt n«ng, l©m nghiÖp, nu«i trång thuû s¶n,
chÕ biÕn n«ng, l©m s¶n.

Trªn 700 tû ®ång

6

C¸c dù ¸n ®Çu t− x©y dùng c«ng tr×nh: y tÕ, v¨n ho¸,
gi¸o dôc, ph¸t thanh, truyÒn h×nh, x©y dùng d©n dông
kh¸c (trõ x©y dùng khu nhµ ë), kho tµng, du lÞch, thÓ
dôc thÓ thao, nghiªn cøu khoa häc vµ c¸c dù ¸n kh¸c.

Trªn 500 tû ®ång

2

III

Nhãm B
C¸c dù ¸n ®Çu t− x©y dùng c«ng tr×nh: c«ng nghiÖp ®iÖn,
khai th¸c dÇu khÝ, ho¸ chÊt, ph©n bãn, chÕ t¹o m¸y, xi
Tõ 75 ®Õn 1.500
1 m¨ng, luyÖn kim, khai th¸c chÕ biÕn kho¸ng s¶n, c¸c
tû ®ång
dù ¸n giao th«ng (cÇu, c¶ng biÓn, c¶ng s«ng, s©n bay,
®−êng s¾t, ®−êng quèc lé), x©y dùng khu nhµ ë.
C¸c dù ¸n ®Çu t− x©y dùng c«ng tr×nh: thuû lîi, giao
th«ng (kh¸c ë ®iÓm II-3), cÊp tho¸t n−íc vµ c«ng tr×nh
Tõ 50 ®Õn 1.000
2 h¹ tÇng kü thuËt, kü thuËt ®iÖn, s¶n xuÊt thiÕt bÞ th«ng
tû ®ång
tin, ®iÖn tö, tin häc, ho¸ d−îc, thiÕt bÞ y tÕ, c«ng tr×nh
c¬ khÝ kh¸c, s¶n xuÊt vËt liÖu, b−u chÝnh, viÔn th«ng.
C¸c dù ¸n ®Çu t− x©y dùng c«ng tr×nh: h¹ tÇng kü thuËt
khu ®« thÞ míi, c«ng nghiÖp nhÑ, sµnh sø, thuû tinh, in,
3
Tõ 40 ®Õn 700 tû ®ång
v−ên quèc gia, khu b¶o tån thiªn nhiªn, s¶n xuÊt n«ng,
l©m nghiÖp, nu«i trång thuû s¶n, chÕ biÕn n«ng, l©m s¶n.
C¸c dù ¸n ®Çu t− x©y dùng c«ng tr×nh: y tÕ, v¨n ho¸,
gi¸o dôc, ph¸t thanh, truyÒn h×nh, x©y dùng d©n dông
4
Tõ 15 ®Õn 500 tû ®ång
kh¸c (trõ x©y dùng khu nhµ ë), kho tµng, du lÞch, thÓ
dôc thÓ thao, nghiªn cøu khoa häc vµ c¸c dù ¸n kh¸c.
IV
Nhãm C
C¸c dù ¸n ®Çu t− x©y dùng c«ng tr×nh: c«ng nghiÖp
®iÖn, khai th¸c dÇu khÝ, ho¸ chÊt, ph©n bãn, chÕ t¹o
m¸y, xi m¨ng, luyÖn kim, khai th¸c chÕ biÕn kho¸ng
1 s¶n, c¸c dù ¸n giao th«ng (cÇu, c¶ng biÓn, c¶ng s«ng,
D−íi 75 tû ®ång
s©n bay, ®−êng s¾t, ®−êng quèc lé). C¸c tr−êng phæ
th«ng n»m trong quy ho¹ch (kh«ng kÓ møc vèn), x©y
dùng khu nhµ ë.
C¸c dù ¸n ®Çu t− x©y dùng c«ng tr×nh: thuû lîi, giao
th«ng (kh¸c ë ®iÓm II-3), cÊp tho¸t n−íc vµ c«ng tr×nh
2 h¹ tÇng kü thuËt, kü thuËt ®iÖn, s¶n xuÊt thiÕt bÞ th«ng
D−íi 50 tû ®ång
tin, ®iÖn tö, tin häc, ho¸ d−îc, thiÕt bÞ y tÕ, c«ng tr×nh
c¬ khÝ kh¸c, s¶n xuÊt vËt liÖu, b−u chÝnh, viÔn th«ng.
C¸c dù ¸n ®Çu t− x©y dùng c«ng tr×nh: c«ng nghiÖp
nhÑ, sµnh sø, thuû tinh, in, v−ên quèc gia, khu b¶o tån
3
D−íi 40 tû ®ång
thiªn nhiªn, s¶n xuÊt n«ng, l©m nghiÖp, nu«i trång
thuû s¶n, chÕ biÕn n«ng, l©m s¶n.
C¸c dù ¸n ®Çu t− x©y dùng c«ng tr×nh: y tÕ, v¨n ho¸,
gi¸o dôc, ph¸t thanh, truyÒn h×nh, x©y dùng d©n dông
4
D−íi 15 tû ®ång
kh¸c (trõ x©y dùng khu nhµ ë), kho tµng, du lÞch, thÓ
dôc thÓ thao, nghiªn cøu khoa häc vµ c¸c dù ¸n kh¸c.
Ghi chó :
1. C¸c dù ¸n nhãm A vÒ ®−êng s¾t, ®−êng bé ph¶i ®−îc ph©n ®o¹n theo
chiÒu dµi ®−êng, cÊp ®−êng, cÇu theo h−íng dÉn cña Bé Giao th«ng vËn t¶i.
2. C¸c dù ¸n x©y dùng trô së, nhµ lµm viÖc cña c¬ quan nhµ n−íc ph¶i
thùc hiÖn theo quyÕt ®Þnh cña Thñ t−íng ChÝnh phñ.

