
UBND TỈNH VĨNH PHÚC 

SỞ XÂY DỰNG 

Số:           /SXD - QLXD 

V/v thực hiện Luật số 62/2020/QH14 của 

Quốc hội sửa đổi, bổ sung một số điều của 

Luật Xây dựng 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

        Độc lập -Tự do - Hạnh phúc 

   Vĩnh Phúc, ngày        tháng 8 năm 2020 

 

Kính gửi:  

- Các Sở, Ban, Ngành; 

- UBND các huyện, thành phố; 

- Hội doanh nghiệp tỉnh; 

- Các Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng; 

- Các Chủ đầu tư dự án; 

- Các đơn vị tham gia hoạt động xây dựng. 

 

Luật số 62/2020/QH14 sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Xây dựng số 

50/2014/QH13 đã được sửa đổi, bổ sung một số điều theo Luật số 

03/2016/QH14, Luật số 35/2018/QH14 và Luật số 40/2019/QH14 được Quốc hội 

nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam khóa XIV, kỳ họp thứ 9 thông qua 

ngày 17 tháng 6 năm 2020. 

 Luật số 62/2020/QH14 gồm 03 điều; Điều 1. Sửa đổi, bổ sung một số điều 

của Luật Xây dựng số 50/2014/QH13, tổng số có 65 điều, khoản được sửa đổi, bổ 

sung (Luật có hiệu lực thi hành từ ngày 01 tháng 01 năm 2021, một số điều, 

khoản có hiệu lực thi hành kể từ ngày 15 tháng 8 năm 2020).  

Thực hiện chức năng, nhiệm vụ quản lý của ngành, Sở Xây dựng đề nghị 

các cơ quan, đơn vị như sau: 

1. Tổ chức thực hiện: Các Sở, Ban, Ngành, UBND cấp huyện, Ban Quản lý 

dự án, các chủ đầu tư, các đơn vị tham gia hoạt động xây dựng chủ động tổ chức 

nghiên cứu, phổ biến và thực hiện các quy định của Luật số 62/2020/QH14 sửa 

đổi, bổ sung một số điều của Luật Xây dựng. Nội dung chi tiết của Luật số 

62/2020/QH14, đề nghị các cơ quan, đơn vị khai thác trên trang website của Bộ 

Xây dựng (www.moc.gov.vn). 

2. Một số điều, khoản của Luật số 62/2020/QH14 có hiệu lực thi hành kể từ 

ngày 15 tháng 8 năm 2020, cụ thể gồm: 

a) Quy định tại khoản 13 Điều 1 về thẩm quyền thẩm định Báo cáo kinh tế- 

kỹ thuật đầu tư xây dựng của người quyết định đầu tư. 

b) Quy định tại khoản 30 Điều 1 về miễn giấy phép xây dựng đối với công 

trình xây dựng đã được cơ quan chuyên môn về xây dựng thông báo kết quả thẩm 

định thiết kế xây dựng triển khai sau thiết kế cơ sở đủ điều kiện phê duyệt thiết 

kế xây dựng. 

http://www.moc.gov.vn/
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c) Quy định tại khoản 37 Điều 1 về bãi bỏ thẩm quyền của Bộ Xây dựng và 

giao Ủy ban nhân dân cấp tỉnh cấp giấy phép xây dựng đối với công trình xây 

dựng cấp đặc biệt. 

3. Quy định về chuyển tiếp: Đề nghị các đơn vị nghiên cứu và thực hiện 

theo quy định tại Khoản 3 Điều 3 của Luật số 62/2020/QH14. 

Trong quá trình thực hiện, trường hợp có vướng mắc, đề nghị các đơn vị 

phản ánh về Sở Xây dựng để được hướng dẫn hoặc phối hợp đề xuất cấp có thẩm 

quyền giải quyết./. 
 

  Nơi nhận:        
- Như trên; 
- UBND tỉnh (b/c); 

- UBND các huyện, thành phố hướng dẫn 

các xã, phường, thị trấn; 
- Ban Giám đốc; 
- Các Phòng, đơn vị trực thuộc SXD; 
- Văn phòng đăng trên Website Sở; 
- Lưu: VT, QLXD. 
         (40b) 

 KT. GIÁM ĐỐC 

PHÓ GIÁM ĐỐC 
  
 

 

 

 
 

Trần Quang Ngọc 
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