Ngh nh s 69/2019/N-CP ngày 15/8/2019 hng dn Lut Qun lý, s dng tài sn công v ni dung thanh toán
cho nhà u t khi thc hin d án u t xây dng công trình theo hình thc hp ng xây dng - chuyn giao (Hp
ng BT). Qua gn mt nm ban hành, mt s ni dung cn c hng dn thng nht cách hiu, to thun li trong trin
khai thc hin. ng thi, hin nay Chính ph ang trình Quc hi v d án Lut u t theo phng thc i tác công t.
Vì vy, Phó Th tng Trnh ình Dng yêu cu B K hoch và u t và B Tài chính thc hin nghiêm ch o ca Th
tng Chính ph và các cp có thm quyn, tip tc rà soát các vn bn pháp lut có liên quan v hình thc Hp ng
BT bo m ng b ca h thng pháp lut, x lý khong trng pháp lý các d án chuyn tip.
tháo g vng mc trong trin khai các d án trin khai theo hình thc hp ng BT ang thc hin, Phó Th tng
Trnh ình Dng giao B Tài chính hng dn: 1- im b khon 1 iu 8 Ngh nh s 69/2019/N-CP; lu ý bo m
không nh hng ti ni dung các quy nh khác ca Ngh nh; 2- Khon 2 iu 17 Ngh nh s 69/2019/N-CP i vi
các Hp ng BT c ký kt t ngày 1/1/2018 n trc ngày Ngh nh có hiu lc thi hành.
B K hoch và u t hng dn: 1- Khon 3 iu 1 Ngh nh s 69/2019/N-CP v vic s dng s tin thu c t bán u giá
tài sn công thanh toán cho Nhà u t; 2- Vic b trí ngun vn thanh toán phn chênh lch cho Nhà u t bng
tin trong trng hp giá tr qu t thanh toán nh hn giá tr D án BT theo quy nh ti im b khon 2 iu 7.
TNG ÀI DCH V CÔNG: (0236) 1022 hoc *1022 , min phí phc v
1. Nhn phn ánh, góp ý ca ngi dân cho Thành ph và chuyn c quan chc nng x lý
2. Hng dn, gii áp TH TC hành chính, quy nh, chính sách
3. Hng dn s dng dch v chính quyn in t
4. Cung cp các thông tin khác ca Thành ph (thiên tai, a im, s kin, ….)
5. Cung cp dch v Call Center , nhn tin CSKH chuyên nghip, GIÁ R NHT.

