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BỘ XÂY DỰNG

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
Số: 48/BXD-HĐXD
V/v hướng dẫn thực hiện một số quy
định liên quan đến dự án khai thác đá
làm vật liệu xây dựng.

Hà Nội, ngày 06 tháng 03 năm 2019

Kính gửi: Sở Xây dựng tỉnh Quảng Nam
Bộ Xây dựng đã nhận được Văn bản 3438/SKHĐT-KTN ngày 31/8/2018
của Sở Xây dựng tỉnh Quảng Nam đề nghị hướng dẫn thực hiện một số quy định
liên quan đến dự án khai thác đá làm vật liệu xây dựng.
Căn cứ Nghị định số 59/2015/NĐ-CP ngày 18/6/2015 của Chính phủ về quản
lý dự án đầu tư xây dựng (Nghị định số 59/2015/NĐ-CP).
Căn cứ Nghị định số 42/2017/NĐ-CP ngày 05/4/2017 của Chính phủ về sửa
đổi, bổ sung một số điều Nghị định số 59/2015/NĐ-CP ngày 18/6/2015 về quản lý
dự án đầu tư xây dựng (Nghị định số 42/2017/NĐ-CP).
Căn cứ Nghị định số 100/2018/NĐ-CP ngày 16/7/2018 của Chính phủ về sửa
đổi, bổ sung, bãi bỏ một số quy định về điều kiện đầu tư kinh doanh thuộc các lĩnh
vực quản lý nhà nước của Bộ Xây dựng (Nghị định số 100/2018/NĐ-CP).
Sau khi nghiên cứu, Bộ Xây dựng có ý kiến như sau:
Theo Điều 76 Nghị định số 59/2015/NĐ-CP quy định Bộ Xây dựng, Sở Xây
dựng các địa phương có trách nhiệm chỉ đạo và kiểm tra cơ quan chuyên môn trực
thuộc trong việc tổ chức thẩm định dự án, thiết kế cơ sở của công trình công
nghiệp vật liệu xây dựng theo phân cấp quản lý.
- Về đánh giá điều kiện năng lực của tổ chức, cá nhân lập hồ sơ thiết kế mỏ
khoáng sản làm vật liệu xây dựng cần thực hiện theo các quy định tại Điều 61 Nghị
định số 59/2015/NĐ-CP; Khoản 8 Điều 1 Nghị định số 100/2018/NĐ-CP.
- Về xác định thẩm quyền thẩm định các dự án khai thác đá làm vật liệu xây
dựng cần thực hiện theo quy định tại Điều 10 Nghị định số 59/2015/NĐ-CP,
Khoản 4 Điều 1 Nghị định số 42/2017/NĐ-CP.
Trên đây là ý kiến của Bộ Xây dựng, để Sở Xây dựng tỉnh Quảng Nam biết và
nghiên cứu thực hiện theo quy định./.
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