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V/v tham gia ý kiến về việc ban hành
lệnh xây dựng công trình khẩn cấp để
nạo vét cảng Hải đội 2 thuộc Bộ Chỉ
huy Bộ đội Biên phòng tỉnh Thanh Hóa.

Kính gửi: Sở Giao thông vận tải.
Nhận được Công văn số 3164/SGTVT-QLGT ngày 18/6/2022 của Sở Giao
thông vận tải về việc đề nghị tham gia ý kiến về việc ban hành Lệnh khẩn cấp
nạo vét cảng Hải đội 2, Bộ đội Biên phòng tỉnh Thanh Hoá. Theo chức năng,
nhiệm vụ được giao, căn cứ các quy định của pháp luật hiện hành, sau khi
nghiên cứu đề nghị của Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh Thanh Hóa tại Tờ
trình số 1263/TTr-BCH ngày 02/6/2022, các văn bản liên quan và tình hình thực
tế, Sở Nông nghiệp và PTNT có ý kiến như sau:
Sở Giao thông vận tải đề nghị Sở Nông nghiệp và PTNT căn cứ quy định
của Luật Phòng, chống thiên tai, Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật
Phòng, chống thiên tai và Luật Đê điều, Nghị định số 66/2021/NĐ-CP ngày
06/7/2021 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Phòng,
chống thiên tai và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Phòng, chống
thiên tai và Luật Đê điều có ý kiến về việc ban hành “Lệnh xây dựng công trình
khẩn cấp” để nạo vét cảng Hải đội 2 theo đề nghị của Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên
phòng tỉnh. Tuy nhiên, tại các văn bản quy phạm pháp luật nêu trên không có
quy định về việc ban hành “Lệnh xây dựng công trình khẩn cấp” mà chỉ có quy
định về việc ban hành “tình huống khẩn cấp về thiên tai”. Theo đó, “tình huống
khẩn cấp về thiên tai là các tình huống thiên tai đã hoặc đang xảy ra đã gây ảnh
hưởng hoặc có nguy cơ đe dọa trực tiếp đến an toàn tính mạng, sức khỏe, nhà ở
của nhiều người dân và các công trình đê điều, hồ đập,….”1
Việc ban hành “Lệnh xây dựng công trình khẩn cấp” để xây dựng công
trình khẩn cấp được quy định tại Điều 130 của Luật Xây dựng năm 2014 được
sửa đổi, bổ sung tại khoản 48 Điều 1 của Luật số 62/2020/QH14 và Điều 58
Nghị định số 15/2021/NĐ-CP ngày 03/3/2021 của Chính phủ quy định chi tiết
một số nội dung về quản lý dự án đầu tư xây dựng. Theo đó, “người đứng đầu
cơ quan trung ương, Chủ tịch Ủy ban nhân dân các cấp có thẩm quyền quyết
định việc xây dựng công trình khẩn cấp thuộc phạm vi quản lý bằng lệnh xây
dựng công trình khẩn cấp”2.
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Quy định tại Khoản 1 Điều 12 Nghị định số 66/2021/NĐ-CP ngày 06/7/2021 của Chính phủ.
Quy định tại Khoản 1 Điều 58 Nghị định số 15/2021/NĐ-CP ngày 03/3/2021 của Chính phủ.
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Vì vậy, Sở Nông nghiệp và PTNT đề nghị Sở Giao thông vận tải căn cứ
quy định của Luật Xây dựng năm 2014, Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của
Luật Xây dựng năm 2020, Nghị định số 15/2021/NĐ-CP ngày 03/3/2021 của
Chính phủ quy định chi tiết một số nội dung về quản lý đầu tư xây dựng, các
quy định pháp luật khác có liên quan, ý kiến tham gia của các đơn vị và tình
hình thực tế để tham mưu cho Chủ tịch UBND tỉnh theo đúng quy định.
Đề nghị Sở Giao thông vận tải tổng hợp, báo cáo theo quy định./.
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