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SỞ CÔNG THƯƠNG Độc lập – Tự do – Hạnh phúc 
  

Số:              /SCT-KTATMT Tây Ninh, ngày      tháng 02 năm 2022 

V/v phối hợp thực hiện phân cấp 
quản lý và thực hiện dự án đầu tư 

xây dựng công trình lĩnh vực xăng 
dầu trên địa bàn tỉnh Tây Ninh 

 

  

 

Kính gửi:  
- Các Sở: Xây dựng, Kế hoạch và Đầu tư; 

- Ban Quản lý Khu kinh tế tỉnh; 
- UBND các huyện, thị xã, thành phố. 

 

Căn cứ Điều 7 Quyết định số 24/2021/QĐ-UBND ngày 16 tháng 11 năm 

2021 của UBND tỉnh Tây Ninh Ban hành Quy định về phân cấp quản lý và thực 
hiện dự án đầu tư công, dự án đầu tư xây dựng công trình trên địa bàn tỉnh Tây 

Ninh, quy định trách nhiệm và quyền hạn của Sở Công Thương như sau: 

1. Chủ trì tham mưu và giúp UBND tỉnh thực hiện chức năng quản lý nhà 

nước về đầu tư xây dựng các công trình xây dựng chuyên ngành công nghiệp 

(trừ công nghiệp nhẹ, công nghiệp vật liệu xây dựng). 

2. Có chức năng là cơ quan chuyên môn về xây dựng, đồng thời là cơ 

quan chủ trì thẩm định các dự án đầu tư xây dựng quy định tại điểm d khoản 4 

Điều 109 Nghị định số 15/2021/NĐ-CP như khoản 2 Điều 4 Quy định này. 

3. Tham mưu UBND tỉnh cho ý kiến trong trường hợp Chủ đầu tư điều 

chỉnh dự toán xây dựng công trình làm vượt dự toán đã phê duyệt, nhưng không 

vượt tổng mức đầu tư xây dựng đã được phê duyệt đối với các dự án do mình 

chủ trì thẩm định. 

4. Tổ chức kiểm tra công tác nghiệm thu công trình trong quá trình thi 

công và khi hoàn thành thi công xây dựng đối với các công trình do mình thẩm 

định Báo cáo nghiên cứu khả thi, Báo cáo kinh tế - kỹ thuật; các công trình có 

ảnh hưởng lớn đến an toàn, lợi ích cộng đồng từ cấp II trở xuống thuộc chuyên 

ngành công nghiệp (trừ công nghiệp nhẹ, công nghiệp vật liệu xây dựng). Phối 

hợp với Sở Xây dựng kiểm tra công tác nghiệm thu hoàn thành công trình đối 

với các công trình thuộc thẩm quyền kiểm tra của mình. 

Căn cứ Điểm d Khoản 4 Điều 109 Nghị định số 15/2021/NĐ-CP ngày 03 

tháng 3 năm 2021 của Chính phủ Quy định chi tiết một số nội dung về quản lý 

dự án đầu tư xây dựng, Sở Công Thương có trách nhiệm quản lý nhà nước đối 

với dự án, công trình thuộc dự án đầu tư xây dựng công trình công nghiệp (trừ 

dự án, công trình do Sở Xây dựng quản lý).   
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Hiện nay, Sở Công Thương đang chủ trì, phối hợp các sở, ngành, đơn vị 
liên quan tham mưu UBND tỉnh thay thế Quyết định số 42/2020/QĐ-UBND 

ngày 20 tháng 10 năm 2020 của UBND tỉnh Ban hành quy định quản lý đầu tư 
xây dựng hệ thống cửa hàng xăng dầu, kho xăng dầu trên địa bàn tỉnh Tây Ninh.  
Theo đó, sẽ bổ sung các nội dung mới của pháp luật nêu trên vào Quy định. 

Để phối hợp tốt trong công tác quản lý nhà nước đối với lĩnh vực xăng 
dầu trong thời gian này, Sở Công Thương đề nghị các đơn vị liên quan, khi có 

dự án đầu tư xây dựng lĩnh vực xăng dầu thì phối hợp tổ chức hướng dẫn nhà 
đầu tư thực hiện theo đúng quy định tại Nghị định số 15/2021/NĐ-CP ngày 03 

tháng 3 năm 2021 của Chính phủ quy định chi tiết một số nội dung về quản lý 
dự án đầu tư xây dựng và Quyết định số 24/2021/QĐ-UBND ngày 16 tháng 11 

năm 2021 của UBND tỉnh Tây Ninh Ban hành Quy định về phân cấp quản lý và 
thực hiện dự án đầu tư công, dự án đầu tư xây dựng công trình trên địa bàn tỉnh 

Tây Ninh. 

Trân trọng./. 

Nơi nhận:  GIÁM ĐỐC 

- Như trên; 
- Văn phòng Sở (đăng tin website Sở); 
- Lưu: VT, KTATMT. Sang (20) 
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