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ỦY BAN NHÂN DÂN 

TỈNH HÒA BÌNH 

 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 

Số:   1566/HD-UBND Hòa Bình, ngày   12   tháng 9 năm 2022 

 

 

HƯỚNG DẪN 

Sửa đổi, bổ sung trình tự thực hiện dự án đầu tư không sử dụng vốn nhà 

nước trên địa bàn tỉnh Hòa Bình ban hành tại Hướng dẫn số 2008/HD-

UBND ngày 20/10/2021 của Ủy ban nhân dân tỉnh Hòa Bình 

 
 

Căn cứ Luật Đầu tư năm 2020; Luật Đấu thầu năm 2013; Luật Xây dựng 

năm 2014; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Xây dựng năm 2020; 

Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của 37 luật có liên quan đến quy hoạch năm 

2018. 

Căn cứ Nghị định số 31/2021/NĐ-CP ngày 26 tháng 3 năm 2021 của 

Chính phủ quy định chi tiết, hướng dẫn thi hành Luật đầu tư; Nghị định số 

25/2020/NĐ-CP ngày 28 tháng 02 năm 2020 của Chính phủ Quy định chi tiết 

một số điều của Luật Đấu thầu về lựa chọn nhà đầu tư; Nghị định số 

30/2021/NĐ-CP ngày 26 tháng 3 năm 2021 của Chính phủ về việc sửa đổi, bổ 

sung một số điều của Nghị định số 99/2015/NĐ-CP của Chính phủ quy định chi 

tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Nhà ở. 

Theo đề nghị của Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư tại Công văn số 

2255/SKHĐT-DN ngày 24 tháng 6 năm 2022, Công văn số 3436/SKHĐT-DN 

ngày 09 tháng 9 năm 2022. 

Ủy ban nhân dân tỉnh Hòa Bình sửa đổi, bổ sung hướng dẫn về trình tự 

thực hiện dự án đầu tư không sử dụng vốn nhà nước trên địa bàn tỉnh ban hành 

tại Hướng dẫn số 2008/HD-UBND ngày 20 tháng 10 năm 2021, như sau: 

1. Sửa đổi, bổ sung điểm 2 Mục II Phần A như sau: 

“2. Lập hồ sơ, trình thẩm định, phê duyệt quy hoạch xây dựng có tỷ lệ 

1/2.000 hoặc tỷ lệ 1/500 hoặc quy hoạch phân khu đô thị có tỷ lệ 1/2.000 hoặc tỷ 

lệ 1/5.000 ”. 

2. Sửa đổi điểm 1 Mục IV Phần B như sau: 

“1. Đối với dự án nhà ở, khu đô thị: Cơ quan nhà nước nêu tại Điểm 1, 

mục III, phần B tổ chức lập quy hoạch xây dựng có tỷ lệ 1/2.000 hoặc tỷ lệ 

1/500 hoặc quy hoạch phân khu đô thị có tỷ lệ 1/2.000 hoặc tỷ lệ 1/5.000 trình 

thẩm định và phê duyệt theo quy định”. 

3. Sửa đổi tiết a, tiết b điểm 1 Mục VI Phần B 
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“a) Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố làm bên mời thầu, lựa chọn 

nhà đầu tư đối với các dự án nhà ở thương mại, khu đô thị có quy mô sử dụng 

đất dưới 30ha”; 

“ b) Sở Xây dựng làm bên mời thầu, lựa chọn nhà đầu tư đối với các dự 

án nhà ở thương mại, khu đô thị, gồm: dự án có quy mô sử dụng đất từ 30 ha 

trở lên; dự án có ranh giới nằm trên địa bàn 02 đơn vị hành chính cấp huyện 

trở lên”. 

Các nội dung khác giữ nguyên theo Hướng dẫn số 2008/HD-UBND ngày 

20 tháng 10 năm 2021 của Ủy ban nhân dân tỉnh Hòa Bình về trình tự thực hiện 

dự án đầu tư không sử dụng vốn nhà nước trên địa bàn tỉnh./. 

 
 TM. ỦY BAN NHÂN DÂN 

CHỦ TỊCH 

 

Bùi Văn Khánh 
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