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- Các Sở, Ban, ngành trong tỉnh; 

- UBND các huyện, thành phố; 

- Hội doanh nghiệp tỉnh, Hội Xây dựng; 

- Các Ban QLDA ĐTXD chuyên ngành, Ban 

QLDA ĐTXD khu vực; 

- Các Chủ đầu tư dự án; 

- Các tổ chức, cá nhân tham gia hoạt động đầu 

tư xây dựng; 

 

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

dựng năm 2014 có hiệu lực thi hành từ ngày 01/1/2021, Chính phủ đã ban hành 

một số nghị định hướng dẫn cụ thể như Nghị định số 10/2021/NĐ-CP ngày 

09/2/2021 về quản lý chi phí đầu tư xây dựng; Nghị định số 15/2021/NĐ-CP 

ngày 03/3/2021 về quy định chi tiết một số nội dung về quản lý dự án đầu tư xây 

dựng. Các Nghị định trên đều có hiệu lực từ ngày ký để làm cơ sở cho các tổ 

chức, cá nhân tham gia hoạt động đầu tư xây dựng áp dụng. 

Trong quá trình thực hiện các dự án đầu tư xây dựng, nhiều chủ đầu tư còn 

lúng túng trong công tác thực hiện thẩm định hồ sơ thiết kế xây dựng triển khai 

sau thiết kế cơ sở, dẫn đến ảnh hưởng đến quy trình quản lý chất lượng và tiến 

độ thực hiện dự án. Căn cứ chức năng, nhiệm vụ quản lý, Sở Xây dựng hướng 

dẫn một số nội dung sau: 

Về nội dung thẩm định thiết kế xây dựng triển khai sau thiết kế cơ sở của 

chủ đầu tư được quy định tại Khoản 25, Điều 1, Luật số 62/2020/QH14 sửa đổi, 

bổ sung Điều 56, 57 Luật Xây dựng 2014. Việc thẩm định dự toán xây dựng 

công trình được thực hiện đồng thời với việc thẩm định bước thiết kế xây dựng 

triển khai sau thiết kế cơ sở theo quy định tại Nghị định quy định chi tiết một số 

nội dung về quản lý dự án đầu tư xây dựng. Nội dung thẩm định dự toán xây 

dựng công trình của chủ đầu tư quy định tại Khoản 4, Điều 13, Nghị định số 

10/2021/NĐ-CP. 

Hiện nay pháp luật về xây dựng không quy định về việc Chủ đầu tư phải 

lập báo cáo thẩm định thiết kế xây dựng triển khai sau thiết kế cơ sở. Thành 

phần hồ sơ trình thẩm định thiết kế xây dựng triển khai sau thiết kế cơ sở tại cơ 

quan chuyên môn về xây dựng không quy định nội dung báo cáo thẩm định của 

chủ đầu tư, thành phần hồ sơ được quy định chi tiết tại Khoản 3, Điều 37, Nghị 

định số 15/2021/NĐ-CP gồm: “(a) Tờ trình thẩm định quy định tại Mẫu số 04 

Phụ lục I Nghị định này; (b) Các văn bản pháp lý kèm theo, gồm: quyết định phê 

duyệt dự án đầu tư xây dựng công trình kèm theo Báo cáo nghiên cứu khả thi 
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được phê duyệt; văn bản thông báo kết quả thẩm định của cơ quan chuyên môn 

về xây dựng và hồ sơ bản vẽ thiết kế cơ sở được đóng dấu xác nhận kèm theo 

(nếu có); báo cáo kết quả thẩm tra thiết kế xây dựng của Nhà thầu tư vấn thẩm 

tra được chủ đầu tư xác nhận (nếu có yêu cầu); văn bản thẩm duyệt thiết kế 

phòng cháy chữa cháy, kết quả thực hiện thủ tục về đánh giá tác động môi 

trường theo quy định của pháp luật về bảo vệ môi trường (nếu có yêu cầu) và 

các văn bản khác có liên quan. Thủ tục về phòng cháy chữa cháy được thực hiện 

theo nguyên tắc đồng thời, không yêu cầu bắt buộc xuất trình tại thời điểm trình 

hồ sơ thẩm định, song phải có kết quả gửi cơ quan chuyên môn về xây dựng 

trước thời hạn thông báo kết quả thẩm định; (c) Hồ sơ khảo sát xây dựng được 

chủ đầu tư phê duyệt; hồ sơ thiết kế xây dựng của bước thiết kế xây dựng trình 

thẩm định; (d) Mã số chứng chỉ năng lực hoạt động xây dựng của nhà thầu khảo 

sát, nhà thầu lập thiết kế xây dựng, nhà thầu thẩm tra; mã số chứng chỉ hành 

nghề hoạt động xây dựng của các chức danh chủ nhiệm khảo sát xây dựng; chủ 

nhiệm, chủ trì các bộ môn thiết kế; chủ nhiệm, chủ trì thẩm tra; Giấy phép hoạt 

động xây dựng của nhà thầu nước ngoài (nếu có); (đ) Đối với các công trình sử 

dụng vốn đầu tư công, vốn nhà nước ngoài đầu tư công có yêu cầu thẩm định dự 

toán xây dựng, ngoài các nội dung quy định tại điểm a, điểm b, điểm c và điểm d 

khoản này, hồ sơ phải có thêm dự toán xây dựng; các thông tin, số liệu về giá, 

định mức có liên quan để xác định dự toán xây dựng; báo giá, kết quả thẩm định 

giá (nếu có).” 

Về trình tự thực hiện thẩm định và phê duyệt thiết kế xây dựng triển khai 

sau thiết kế cơ sở của chủ đầu tư được hướng dẫn theo Khoản 5, Điều 35, Nghị 

định số 15/2021/NĐ-CP quy định:“Chủ đầu tư có trách nhiệm tổng hợp kết quả 

thẩm định thiết kế xây dựng triển khai sau thiết kế cơ sở của cơ quan chuyên 

môn về xây dựng, văn bản của các cơ quan tổ chức có liên quan để làm cơ sở 

phê duyệt thiết kế. Kết quả thẩm định và phê duyệt của chủ đầu tư được thể hiện 

tại Quyết định phê duyệt thiết kế xây dựng theo quy định tại Mẫu số 07 Phụ lục 

I Nghị định này”. Về quy trình thực hiện công tác thẩm định thiết kế, dự toán 

xây dựng triển khai sau thiết kế cơ sở của chủ đầu tư và cơ quan chuyên môn về 

xây dựng, các tổ chức, cá nhân tham gia hoạt động xây dựng có thể tham khảo 

tại phụ lục kèm theo văn bản này. 

Đề nghị các tổ chức, cá nhân tham gia hoạt động xây dựng nghiên cứu các 

quy định trên để thực hiện. Trong quá trình thực hiện có vướng mắc, khó khăn 

đề nghị gửi ý kiến về Sở Xây dựng để tổng hợp, báo cáo cấp có thẩm quyền xem 

xét, hướng dẫn. 

Sở Xây dựng thông báo để các cơ quan, đơn vị biết và thực hiện./. 
 

  Nơi nhận:        
- Như trên; 

- UBND tỉnh (b/c); 

- Ban Lãnh đạo Sở; 

- Các Phòng, đơn vị trực thuộc; 

- Lưu: VT, QLXD (đăng Website Sở). 

         (nvh) 

 KT. GIÁM ĐỐC 

PHÓ GIÁM ĐỐC 

  

 

 

 

 

Trần Quang Ngọc 
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PHỤ LỤC 

Quy trình thực hiện công tác thẩm định thiết kế, dự toán xây dựng triển 

khai sau thiết kế cơ sở của chủ đầu tư và cơ quan chuyên môn về xây dựng. 

(kèm theo văn bản số………/SXD-QLXD ngày      /9/2021) 

  

                                                               (4)  

                                                 KQTT 

 

Tư vấn 

thiết kế 

(1) Chủ đầu 

tư 

(2) Tư vấn 

thẩm tra 

 Cơ quan 

chuyên 

môn xd 

                                (5)                              (3) 

 

  Phê duyệt 

Hồ sơ 

TK,DT 

    

 

Chi tiết các bước gồm: 

Bước (1): Tư vấn thiết kế hoàn thiện hồ sơ thiết kế theo hợp đồng ký kết 

với chủ đầu tư; chủ đầu tư có trách nhiệm thẩm định nội bộ về chất lượng hồ sơ 

do tư vấn thiết kế lập, trường hợp không đạt yêu cầu thì đề nghị tư vấn thiết kế 

hoàn thiện; trường hợp đạt yêu cầu thì chủ đầu tư nghiệm thu nội bộ bước thiết 

kế, lập tờ trình triển khai bước tiếp theo. 

Bước (2): Đối với dự án bắt buộc phải thực hiện thẩm tra trước khi trình cơ 

quan chuyên môn về xây dựng thẩm định (theo Điểm 6, Khoản 24 Điều 1 của 

Luật số 62/2020/QH14) chủ đầu tư có trách nhiệm lựa chọn đơn vị tư vấn đủ 

năng lực thực hiện thẩm tra theo quy định. Sau khi có kết quả thẩm tra đạt yêu 

cầu về chất lượng, chủ đầu tư thực hiện nghiệm thu hoàn thành bước thẩm tra, 

triển khai bước tiếp theo; 

Đối với dự án không bắt buộc phải thực hiện thẩm tra trước khi trình cơ 

quan chuyên môn về xây dựng thẩm định, tùy thuộc vào quy mô, tính chất và 

năng lực của chủ đầu tư, chủ đầu tư có quyền thực hiện hoặc không thực hiện 

thẩm tra hồ sơ thiết kế trước khi trình cơ quan chuyên môn về xây dựng thẩm 

định. 

Bước (3): Chủ đầu tư tập hợp danh mục hồ sơ theo hướng dẫn tại Điều 37, 

Nghị định số 15/2021/NĐ-CP. Nộp hồ sơ trình cơ quan chuyên môn về xây 

dựng thẩm định qua Trung tâm hành chính công. 

Bước (4): Cơ quan chuyên môn về xây dựng thực hiện thẩm định theo thẩm 

quyền; quy trình thực hiện theo Điều 38, Nghị định số 15/2021/NĐ-CP; nội 

dung thẩm định thiết kế theo quy định tại Điều 83a, Luật số 62/2020/QH14; nội 
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dung thẩm định dự toán quy định tại Khoản 3, Điều 13, Nghị định số 

10/2021/NĐ-CP. Kết quả thẩm định của cơ quan chuyên môn về xây dựng thể 

hiện rõ nội dung đủ điều kiện hoặc không đủ điều kiện phê duyệt, trường hợp 

yêu cầu bổ sung hồ sơ thì Cơ quan chuyên môn về xây dựng chỉ được phép thực 

hiện 1 lần bằng văn bản, nội dung văn bản ghi rõ các nội dung yêu cầu. Kết quả 

thẩm định của cơ quan chuyên môn về xây dựng thể hiện theo mẫu số 06 Phụ 

lục I Nghị định số 15/2021/NĐ-CP. 

Bước (5): Trường hợp hồ sơ thiết kế xây dựng triển khai sau thiết kế cơ sở 

được cơ quan chuyên môn về xây dựng thẩm định và kết quả thẩm định khẳng 

định đủ điều kiện để phê duyệt, chủ đầu tư thực hiện thẩm định hồ sơ thiết kế 

xây dựng triển khai sau thiết kế cơ sở và tổng hợp kết quả thẩm định thiết kế xây 

dựng triển khai sau thiết kế cơ sở của cơ quan chuyên môn về xây dựng, văn bản 

của các cơ quan tổ chức có liên quan để làm cơ sở phê duyệt thiết kế. Kết quả 

thẩm định và phê duyệt của chủ đầu tư được thể hiện tại Quyết định phê duyệt 

thiết kế xây dựng theo quy định tại Mẫu số 07 Phụ lục I, Nghị định số 

15/2021/NĐ-CP. Nội dung thẩm định thiết kế xây dựng triển khai sau thiết kế cơ 

sở của chủ đầu tư theo quy định tại Điều 83, Luật số 62/2020/QH14; nội dung 

thẩm định dự toán quy định tại Khoản 4, Điều 13, Nghị định số 10/2021/NĐ-CP. 

Hiện nay do Pháp luật về xây dựng không quy định chi tiết quy trình thực 

hiện công tác thẩm định thiết kế, dự toán xây dựng triển khai sau thiết kế cơ sở 

của chủ đầu tư và không quy định về việc chủ đầu tư phải lập báo cáo thẩm định 

thiết kế xây dựng triển khai sau thiết kế cơ sở. Theo hướng dẫn tại Mẫu số 07 

Phụ lục I, Nghị định số 15/2021/NĐ-CP chưa hướng dẫn cụ thể nội dung thẩm 

định của chủ đầu tư trong Quyết định phê duyệt thiết kế xây dựng triển khai sau 

thiết kế cơ sở, dẫn đến các chủ đầu tư còn lúng túng trong quá trình triển khai 

thực hiện.  

Để đảm bảo phân định rõ quyền và trách nhiệm của chủ đầu tư trong công 

tác thẩm định, phê duyệt thiết kế, dự toán xây dựng triển khai sau thiết kế cơ sở 

đề nghị chủ đầu tư có thể tham khảo, thực hiện theo hướng tách riêng công tác 

thẩm định thiết kế, dự toán xây dựng triển khai sau thiết kế cơ sở của chủ đầu tư, 

kết quả thẩm định của chủ đầu tư được lập thành báo cáo kết quả thẩm định. Nội 

dung Quyết định phê duyệt thiết kế căn cứ kết quả thẩm định của cơ quan 

chuyên môn về xây dựng, kết quả thẩm định của chủ đầu tư và các căn cứ khác 

có liên quan. 
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