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Kính gửi:  

- Sở Nội vụ; 

- UBND các huyện, thành phố; 

- Cổng Thông tin – Giao tiếp điện tử tỉnh. 
 
 

Thực hiện chỉ đạo của UBND tỉnh tại văn bản số 2071/UBND-VX2 ngày 

26/3/2021, trong đó giao Sở Xây dựng phối hợp với Sở Nội vụ, UBND các huyện, 

thành phố chuyển tài liệu và thực hiện việc tuyên truyền đến các cơ sở tôn giáo, tín 

ngưỡng trên địa bàn tỉnh để thực hiện theo đúng quy định của pháp luật. Để việc tuyên 

truyền công tác quản lý xây dựng đối với lĩnh vực tín ngưỡng, tôn giáo đạt hiệu quả, 

Sở Xây dựng đề nghị: 

- Đề nghị Sở Nội vụ cập nhật tài liệu tuyên truyền công tác quản lý xây dựng 

đối với lĩnh vực tín ngưỡng, tôn giáo do Sở Xây dựng biên tập để kết hợp tuyền truyền 

cùng với cuốn tài liệu “ Hỏi – đáp pháp luật về tín ngưỡng, tôn giáo “ do Sở Nội vụ 

chủ trì cũng như kế hoạch thực hiện công tác quản lý nhà nước về tín ngưỡng, tôn giáo 

hàng năm; 

- Đề nghị UBND các huyện, thành phố phối hợp với UBND cấp xã gửi tài liệu 

tuyền truyền (bản phô tô) đến các cơ sở tín ngưỡng, tôn giáo trên địa bàn quản lý quản 

lý để tuyên truyền, hướng dẫn việc chấp hành và thực hiện đúng các quy định của 

pháp luật về đầu tư xây dựng công trình tín ngưỡng, tôn giáo (xây mới, cải tạo, sửa 

chữa, tu bổ, tôn tạo...); 

- Đề nghị Cổng Thông tin – Giao tiếp điện tử tỉnh đăng tải toàn bộ tài liệu 

tuyên truyền trên cổng thông tin điện tử tỉnh để các tổ chức, cá nhân có liên quan nắm 

bắt, nghiên cứu thực hiện; 

Sở Xây dựng đề nghị các đơn vị quan tâm, phối hợp ./. 

 (có tài liệu tuyên truyền đính kèm văn bản này) 
 

Nơi nhận: 
-Như trên; 

-UBND tỉnh (b/c); 

-GĐ Sở (b/c); 

-Website SXD; 

-Lưu: VT, QLXD. 

   (hvp-02b) 

    

KT. GIÁM ĐỐC 

PHÓ GIÁM ĐỐC 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Trần Quang Ngọc 
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PHẦN A.  CƠ SỞ PHÁP LÝ 

 

- Luật Xây dựng ngày 18 tháng 6 năm 2014 (sau đây gọi tắt là Luật xây dựng 

số 50/2014/QH13);  

- Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Xây dựng ngày 17 tháng 6 năm 

2020 (sau đây gọi tắt là Luật Xây dựng sửa đổi số 62/2020/QH14); 

- Luật tín ngưỡng, tôn giáo ngày 18 tháng 11 năm 2016 (sau đây gọi tắt là Luật 

tín ngưỡng, tôn giáo); 

- Luật di sản văn hóa ngày 29 tháng 6 năm 2001 và Luật sửa đổi, bổ sung một 

số điều của Luật di sản văn hóa ngày 18 tháng 6 năm 2009 (sau đây gọi tắt là Luật di 

sản văn hóa); 

- 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 (sau đây gọi tắt là NĐ số 

15/2021/NĐ-CP); 

- Nghị định số 06/2021/NĐ-CP ngày 26/01/2021 của Chính phủ quy định chi 

tiết một số nội dung về quản lý chất lượng, thi công xây dựng và bảo trì công trình xây 

dựng (sau đây gọi tắt là NĐ số 06/2021/NĐ-CP); 

- Nghị định số 166/2018/NĐ-CP ngày 25/12/2018 của Chính phủ quy định 

thẩm quyền, trình tự, thủ tục lập, thẩm định, phê duyệt quy hoạch, dự án bảo quản, tu 

bổ, phục hồi di tích lịch sử - văn hóa, danh lam thắng cảnh (sau đây gọi tắt là NĐ số 

166/2018/NĐ-CP); 

- Nghị định số 162/2017/NĐ-CP ngày 30/12/2017 của Chính phủ quy định chi 

tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật tín ngưỡng, tôn giáo (sau đây gọi tắt là NĐ 

số 162/2017/NĐ-CP); 

- Nghị định số 139/2017/NĐ-CP ngày 27/11/2017 của Chính phủ quy định xử 

phạt vi phạm hành chính trong hoạt động đầu tư xây dựng; khai thác, chế biến, kinh 

doanh khoáng sản làm vật liệu xây dụng, sản xuất, kinh doanh vật liệu xây dựng; quản 

lý công trình hạ tầng kỹ thuật; kinh doanh bất động sản, phát triển nhà ở, quản lý sử 

dụng nhà và công sở (sau đây gọi tắt là NĐ số 139/2017/NĐ-CP); 

- Các quy định khác có liên quan. 
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PHẦN B. NỘI DUNG 
 

I. KHÁI NIỆM VÀ MỘT SỐ YÊU CẦU CHUNG. 

I.1 Công trình xây dựng (điểm c Khoản 1 Điều 1 Luật Xây dựng sửa đổi số 

62/2020/QH14): Công trình xây dựng là sản phẩm được xây dựng theo thiết kế, tạo 

thành bởi sức lao động của con người, vật liệu xây dựng, thiết bị lắp đặt vào công 

trình, được liên kết định vị với đất, có thể bao gồm phần dưới mặt đất, phần trên mặt 

đất, phần dưới mặt nước và phần trên mặt nước; 

I.2 Di tích lịch sử - văn hóa (Khoản 3 Điều 4 Luật Di sản văn hóa) là công 

trình xây dựng, địa điểm và các di vật, cổ vật, bảo vật quốc gia thuộc công trình, địa 

điểm có giá trị lịch sử, văn hóa, khoa học; 

I.3 Công trình tín ngưỡng, công trình tôn giáo (Điều 3 NĐ số 162/2017/NĐ-

CP và điểm I.2.đ Phụ lục I NĐ số 06/2021): 

Công trình tín ngưỡng là công trình xây dựng để làm cơ sở tín ngưỡng: Đình, 

đền, am, miếu, từ đường (nhà thờ họ) và các công trình tín ngưỡng khác; 

Công trình tôn giáo là công trình xây dựng để làm cơ sở tôn giáo, tượng đài, 

bia và tháp tôn giáo: Trụ sở của tổ chức tôn giáo, chùa, nhà thờ, nhà nguyện, thánh 

đường, thánh thất, niệm phật đường; trường đào tạo người chuyên hoạt động tôn giáo; 

tượng đài, bia, tháp và các công trình tôn giáo khác; 

Công trình phụ trợ là công trình không sử dụng cho việc thờ tự của cơ sở tín 

ngưỡng, cơ sở tôn giáo gồm nhà ở, nhà khách, nhà ăn, nhà bếp, tường rào khuôn viên 

thuộc cơ sở tín ngưỡng, cơ sở tôn giáo và các công trình tương tự khác; 

I.4 Bảo quản di tích là hoạt động nhằm phòng ngừa và hạn chế những nguy 

cơ làm hư hỏng mà không làm thay đổi những yếu tố nguyên gốc vốn có của di tích 

lịch sử - văn hóa, danh lam thắng cảnh, di vật, cổ vật, bảo vật quốc gia; 

I.5 Tu bổ di tích là hoạt động nhằm tu sửa, gia cố, tôn tạo di tích lịch sử - văn 

hóa, danh lam thắng cảnh; 

I.6 Phục hồi di tích là hoạt động nhằm phục dựng lại di tích lịch sử - văn hóa, 

danh lam thắng cảnh đã bị hủy hoại trên cơ sở các cứ liệu khoa học về di tích lịch sử - 

văn hóa, danh lam thắng cảnh đó; 

I.7 Dự án đầu tư xây dựng (Khoản 15 Điều 3 Luật Xây dựng số 

50/2014/QH13): Dự án đầu tư xây dựng là tập hợp các đề xuất có liên quan đến việc 

sử dụng vốn để tiến hành hoạt động xây dựng để xây dựng mới, sửa chữa, cải tạo công 

trình xây dựng nhằm phát triển, duy trì, nâng cao chất lượng công trình hoặc sản 

phẩm, dịch vụ trong thời hạn và chi phí xác định. Ở giai đoạn chuẩn bị dự án đầu tư 

xây dựng, dự án được thể hiện thông qua Báo cáo nghiên cứu tiền khả thi đầu tư xây 

dựng, Báo cáo nghiên cứu khả thi đầu tư xây dựng hoặc Báo cáo kinh tế - kỹ thuật đầu 

tư xây dựng; 

I.8 Báo cáo nghiên cứu tiền khả thi đầu tư xây dựng là tài liệu trình bày các 

nội dung nghiên cứu sơ bộ về sự cần thiết, tính khả thi và hiệu quả của việc đầu tư xây 

dựng, làm cơ sở xem xét, quyết định chủ trương đầu tư xây dựng; 

I.9 Báo cáo nghiên cứu khả thi đầu tư xây dựng là tài liệu trình bày các nội 

dung nghiên cứu về sự cần thiết, mức độ khả thi và hiệu quả của việc đầu tư xây dựng 
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theo phương án thiết kế cơ sở được lựa chọn, làm cơ sở xem xét, quyết định đầu tư 

xây dựng; 

I.10 Báo cáo kinh tế - kỹ thuật đầu tư xây dựng là tài liệu trình bày các nội 

dung về sự cần thiết, mức độ khả thi và hiệu quả của việc đầu tư xây dựng theo 

phương án thiết kế bản vẽ thi công xây dựng công trình quy mô nhỏ, làm cơ sở xem 

xét, quyết định đầu tư xây dựng; 

I.11 Dự án bảo quản, tu bổ, phục hồi di tích là tập hợp đề xuất biện pháp bảo 

quản, tu bổ, phục hồi các yếu tố gốc của di tích, cảnh quan thiên nhiên, môi trường 

sinh thái và các yếu tố khác có liên quan nhằm bảo vệ và phát huy giá trị di tích; 

I.12 Báo cáo kinh tế - kỹ thuật bảo quản, tu bổ, phục hồi di tích là dự án bảo 

quản, tu bổ, phục hồi di tích có quy mô nhỏ được lập theo quy định của Luật xây dựng 

và quy định của Nghị định số 166/2018/NĐ-CP; 

I.13 Cải tạo, nâng cấp, xây dựng mới công trình tín ngưỡng, công trình tôn 

giáo (Điều 58 Luật tín ngưỡng, tôn giáo): 

1. Việc cải tạo, nâng cấp, xây dựng mới công trình tín ngưỡng, công trình tôn 

giáo được thực hiện theo quy định của pháp luật về xây dựng; 

2. Việc cải tạo, nâng cấp, xây dựng mới công trình phụ trợ thuộc cơ sở tín 

ngưỡng, cơ sở tôn giáo thực hiện như quy định của pháp luật về xây dựng đối với các 

công trình, nhà ở riêng lẻ xây dựng trong đô thị, trung tâm cụm xã, trong khu bảo tồn, 

khu di tích lịch sử - văn hóa, cách mạng; 

3. Việc tu bổ, phục hồi cơ sở tín ngưỡng, cơ sở tôn giáo là di tích lịch sử - văn 

hóa, danh lam thắng cảnh đã được cơ quan nhà nước có thẩm quyền xếp hạng; việc cải 

tạo, nâng cấp, xây dựng mới công trình phụ trợ thuộc các cơ sở này thực hiện theo quy 

định của pháp luật về di sản văn hóa và pháp luật về xây dựng; 

I.14 Di dời công trình tín ngưỡng, công trình tôn giáo (Điều 59 Luật tín 

ngưỡng, tôn giáo): Việc di dời công trình tín ngưỡng, công trình tôn giáo vì mục đích 

quốc phòng, an ninh, phát triển kinh tế - xã hội, vì lợi ích quốc gia, công cộng thực 

hiện theo quy định của pháp luật về đất đai và pháp luật về xây dựng; 

I.15 Cơ quan chuyên môn về xây dựng (điểm d Khoản 1 Điều 1 Luật Xây 

dựng sửa đổi số 62/2020/QH14): Cơ quan chuyên môn về xây dựng là cơ quan được 

giao quản lý xây dựng thuộc Bộ quản lý công trình xây dựng chuyên ngành, Ủy ban 

nhân dân cấp tỉnh; cơ quan được giao quản lý xây dựng thuộc Ủy ban nhân dân cấp 

huyện; Ban quản lý khu công nghiệp, khu chế xuất, khu công nghệ cao, khu kinh tế; 

Trên địa bàn tỉnh Vĩnh Phúc, cơ quan chuyên môn về xây dựng gồm các đơn 

vị sau: 

- Cơ quan chuyên môn về xây dụng cấp tỉnh: Sở Xây dựng, Sở Công thương, 

Sở Giao thông vận tải, Sở Nông nghiệp và PTNT, Ban Quản lý các Khu công nghiệp 

Vĩnh Phúc; 

- Cơ quan chuyên môn về xây dựng cấp huyện: Phòng Quản lý đô thị (đối với 

UBND thành phố: Vĩnh Yên, Phúc Yên); Phòng Kinh tế Hạ tầng (đối với UBND các 

huyện còn lại); 

I.16 Cơ quan chuyên môn trực thuộc người quyết định đầu tư là cơ quan, tổ 

chức có chuyên môn phù hợp với tính chất, nội dung của dự án và được người quyết 
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định đầu tư giao nhiệm vụ thẩm định; 

I.17 Thẩm định là việc kiểm tra, đánh giá của người quyết định đầu tư, chủ 

đầu tư, cơ quan chuyên môn về xây dựng đối với những nội dung cần thiết trong quá 

trình chuẩn bị và thực hiện dự án đầu tư xây dựng theo quy định của Luật này, bao 

gồm việc thẩm định của người quyết định đầu tư, chủ đầu tư để quyết định đầu tư xây 

dựng và phê duyệt thiết kế xây dựng; việc thẩm định của cơ quan chuyên môn về xây 

dựng để kiểm soát việc tuân thủ quy định pháp luật của các chủ thể tham gia hoạt động 

xây dựng; 

I.18 Thẩm tra là việc kiểm tra, đánh giá về chuyên môn của tổ chức, cá nhân 

có đủ điều kiện năng lực hoạt động xây dựng, năng lực hành nghề xây dựng đối với 

những nội dung cần thiết trong quá trình chuẩn bị và thực hiện dự án đầu tư xây dựng 

làm cơ sở cho công tác thẩm định; 

I.19 Nguyên tắc cơ bản trong hoạt động đầu tư xây dựng (Điều 4 Luật Xây 

dựng số 50/2014/QH13; Khoản 2 Điều 1 Luật Xây dựng sửa đổi số 62/2020/QH14). 

1. Bảo đảm đầu tư xây dựng công trình theo quy hoạch, thiết kế, bảo vệ cảnh 

quan, môi trường; phù hợp với điều kiện tự nhiên, xã hội, đặc điểm văn hóa của địa 

phương; bảo đảm ổn định cuộc sống của Nhân dân; kết hợp phát triển kinh tế - xã hội 

với quốc phòng, an ninh, phòng, chống thiên tai và ứng phó với biến đổi khí hậu. 

2. Sử dụng hợp lý nguồn lực, tài nguyên tại khu vực có dự án, bảo đảm đúng 

mục đích, đối tượng và trình tự đầu tư xây dựng. 

3. Tuân thủ tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật, quy định của pháp luật về sử dụng 

vật liệu xây dựng; bảo đảm nhu cầu tiếp cận sử dụng công trình thuận lợi, an toàn cho 

người khuyết tật, người cao tuổi, trẻ em ở các công trình công cộng, nhà cao tầng; ứng 

dụng khoa học và công nghệ, áp dụng hệ thống thông tin công trình trong hoạt động 

đầu tư xây dựng. 

4. Bảo đảm chất lượng, tiến độ, an toàn công trình, tính mạng, sức khỏe con 

người và tài sản; phòng, chống cháy, nổ; bảo vệ môi trường. 

5. Bảo đảm xây dựng đồng bộ trong từng công trình và đồng bộ với các công 

trình hạ tầng kỹ thuật, hạ tầng xã hội. 

6. Tổ chức, cá nhân khi tham gia hoạt động xây dựng phải có đủ điều kiện 

năng lực theo quy định; chịu trách nhiệm về chất lượng công việc do mình thực hiện 

theo quy định của Luật này; 

7. Bảo đảm công khai, minh bạch, tiết kiệm, hiệu quả; phòng, chống tham 

nhũng, lãng phí, thất thoát và tiêu cực khác trong hoạt động đầu tư xây dựng. 

8. Phân định rõ chức năng quản lý nhà nước trong hoạt động đầu tư xây dựng 

với chức năng quản lý của người quyết định đầu tư, chủ đầu tư phù hợp với từng loại 

nguồn vốn sử dụng. 

9. Khi lập và thực hiện quy hoạch xây dựng, đầu tư xây dựng, quản lý vận 

hành công trình xây dựng, phát triển vật liệu xây dựng phải có giải pháp kỹ thuật và 

quản lý nhằm bảo đảm sử dụng tiết kiệm, hiệu quả năng lượng, tài nguyên và bảo vệ 

môi trường; 

I.20 Yêu cầu đối với dự án đầu tư xây dựng (Điều 51 Luật Xây dựng số 

50/2014/QH14). 
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Dự án đầu tư xây dựng không phân biệt các loại nguồn vốn sử dụng phải đáp 

ứng các yêu cầu sau: 

- Phù hợp với quy hoạch tổng thể phát triển kinh tế - xã hội, quy hoạch phát 

triển ngành, quy hoạch xây dựng, quy hoạch và kế hoạch sử dụng đất tại địa phương 

nơi có dự án đầu tư xây dựng; 

- Có phương án công nghệ và phương án thiết kế xây dựng phù hợp; 

- Bảo đảm chất lượng, an toàn trong xây dựng, vận hành, khai thác, sử dụng 

công trình, phòng, chống cháy, nổ và bảo vệ môi trường, ứng phó với biến đổi khí 

hậu; 

- Bảo đảm cấp đủ vốn đúng tiến độ của dự án, hiệu quả tài chính, hiệu quả 

kinh tế - xã hội của dự án; 

- Tuân thủ quy định khác của pháp luật có liên quan; 

I.21 Chính sách khuyến khích trong hoạt động đầu tư xây dựng (Điều 10 

Luật Xây dựng số 50/2014/QH13; Khoản 6 Điều 1 Luật Xây dựng sửa đổi số 

62/2020/QH14). 

1. Khuyến khích hoạt động đầu tư xây dựng nhằm bảo tồn, tôn tạo và phát huy 

giá trị di tích lịch sử - văn hóa, di sản văn hóa, tín ngưỡng, tôn giáo; xây dựng nhà ở xã 

hội; hoạt động đầu tư xây dựng theo quy hoạch ở miền núi, hải đảo, vùng có điều kiện 

kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn và vùng chịu ảnh hưởng tiêu cực của biến đổi khí 

hậu; 

2. Các chủ thể tham gia hoạt động đầu tư xây dựng thuộc các thành phần kinh 

tế được đối xử bình đẳng trước pháp luật, được khuyến khích và tạo điều kiện thuận 

lợi trong hoạt động đầu tư xây dựng; ưu tiên nhà thầu có công trình được Nhà nước 

trao tặng giải thưởng chất lượng công trình xây dựng khi tham gia đấu thầu trong hoạt 

động xây dựng; 

3. Từng bước chuyển giao một số dịch vụ công do cơ quan quản lý nhà nước 

đang thực hiện trong hoạt động đầu tư xây dựng cho tổ chức xã hội - nghề nghiệp có 

đủ khả năng, điều kiện đảm nhận; 

4. Nhà nước có chính sách khuyến khích nghiên cứu, áp dụng khoa học và 

công nghệ tiên tiến, ứng dụng công nghệ thông tin trong hoạt động đầu tư xây dựng; 

hoạt động đầu tư, chứng nhận công trình xây dựng sử dụng tiết kiệm, hiệu quả năng 

lượng, tài nguyên, bảo đảm yêu cầu bảo vệ môi trường; phát triển đô thị sinh thái, đô 

thị thông minh, thích ứng với biến đổi khí hậu và phát triển bền vững; 

I.22 Các hành vi bị nghiêm cấm trong Luật Xây dựng (Điều 12 Luật Xây 

dựng số 50/2014/QH13). 

1. Quyết định đầu tư xây dựng không đúng với quy định của Luật này. 

2. Khởi công xây dựng công trình khi chưa đủ điều kiện khởi công theo quy 

định của Luật này. 

3. Xây dựng công trình trong khu vực cấm xây dựng; xây dựng công trình lấn 

chiếm hành lang bảo vệ công trình quốc phòng, an ninh, giao thông, thủy lợi, đê điều, 

năng lượng, khu di tích lịch sử - văn hóa và khu vực bảo vệ công trình khác theo quy 

định của pháp luật; xây dựng công trình ở khu vực đã được cảnh báo về nguy cơ lở 

đất, lũ quét, lũ ống, trừ công trình xây dựng để khắc phục những hiện tượng này. 
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4. Xây dựng công trình không đúng quy hoạch xây dựng, trừ trường hợp có 

giấy phép xây dựng có thời hạn; vi phạm chỉ giới xây dựng, cốt xây dựng; xây dựng 

công trình không đúng với giấy phép xây dựng được cấp. 

5. Lập, thẩm định, phê duyệt thiết kế, dự toán của công trình xây dựng sử 

dụng vốn nhà nước trái với quy định của Luật này. 

6. Nhà thầu tham gia hoạt động xây dựng khi không đủ điều kiện năng lực để 

thực hiện hoạt động xây dựng. 

7. Chủ đầu tư lựa chọn nhà thầu không đủ điều kiện năng lực để thực hiện 

hoạt động xây dựng. 

8. Xây dựng công trình không tuân thủ tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật được 

lựa chọn áp dụng cho công trình. 

9. Sản xuất, sử dụng vật liệu xây dựng gây nguy hại cho sức khỏe cộng đồng, 

môi trường. 

10. Vi phạm quy định về an toàn lao động, tài sản, phòng, chống cháy, nổ, an 

ninh, trật tự và bảo vệ môi trường trong xây dựng. 

11. Sử dụng công trình không đúng với mục đích, công năng sử dụng; xây 

dựng cơi nới, lấn chiếm diện tích, lấn chiếm không gian đang được quản lý, sử 

dụng hợp pháp của tổ chức, cá nhân khác và của khu vực công cộng, khu vực sử dụng 

chung. 

12. Đưa, nhận hối lộ trong hoạt động đầu tư xây dựng; lợi dụng pháp nhân 

khác để tham gia hoạt động xây dựng; dàn xếp, thông đồng làm sai lệch kết quả lập dự 

án, khảo sát, thiết kế, giám sát thi công xây dựng công trình. 

13. Lạm dụng chức vụ, quyền hạn vi phạm pháp luật về xây dựng; bao che, 

chậm xử lý hành vi vi phạm pháp luật về xây dựng. 

14. Cản trở hoạt động đầu tư xây dựng đúng pháp luật. 

I.23 Nghiêm cấm các hành vi sau đây về di sản văn hóa. 

1. [9] Chiếm đoạt, làm sai lệch di tích lịch sử - văn hóa, danh lam thắng cảnh; 

2. Hủy hoại hoặc gây nguy cơ hủy hoại di sản văn hóa; 

3. Đào bới trái phép địa điểm khảo cổ; xây dựng trái phép, lấn chiếm đất đai 

thuộc di tích lịch sử - văn hóa, danh lam thắng cảnh; 

4. [10] Mua bán, trao đổi, vận chuyển trái phép di vật, cổ vật, bảo vật quốc gia 

thuộc di tích lịch sử - văn hóa, danh lam thắng cảnh và di vật, cổ vật, bảo vật quốc 

gia có nguồn gốc bất hợp pháp; đưa trái phép di vật, cổ vật, bảo vật quốc gia ra 

nước ngoài; 

5. [11] Lợi dụng việc bảo vệ và phát huy giá trị di sản văn hóa để trục lợi, hoạt 

động mê tín dị đoan và thực hiện những hành vi khác trái pháp luật. 

I.24 Chủ  đầu tư (Điều 7 Luật Xây dựng sửa đổi số 62/2020/QH14). 

Chủ đầu tư được xác định trước khi lập dự án đầu tư xây dựng hoặc khi phê 

duyệt dự án hoặc các trường hợp khác theo quy định của pháp luật có liên quan; 

Căn cứ nguồn vốn sử dụng cho dự án đầu tư xây dựng, việc xác định chủ đầu 

tư được quy định như sau:  

a) Đối với dự án sử dụng vốn đầu tư công, việc xác định chủ đầu tư được thực 

https://thukyluat.vn/vb/van-ban-hop-nhat-10-vbhn-vpqh-2013-hop-nhat-luat-di-san-van-hoa-3201a.html#_ftn9
https://thukyluat.vn/vb/van-ban-hop-nhat-10-vbhn-vpqh-2013-hop-nhat-luat-di-san-van-hoa-3201a.html#_ftn10
https://thukyluat.vn/vb/van-ban-hop-nhat-10-vbhn-vpqh-2013-hop-nhat-luat-di-san-van-hoa-3201a.html#_ftn11
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hiện theo quy định tại khoản 3 Điều này (Căn cứ điều kiện cụ thể của dự án sử dụng 

vốn đầu tư công, người quyết định đầu tư giao Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng 

chuyên ngành hoặc Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng khu vực làm chủ đầu tư. 

Trường hợp không có Ban quản lý dự án hoặc có Ban quản lý dự án nhưng không đủ 

điều kiện thực hiện thì người quyết định đầu tư giao cơ quan, tổ chức có kinh nghiệm, 

năng lực quản lý làm chủ đầu tư) và pháp luật về đầu tư công;  

b) Đối với dự án sử dụng vốn nhà nước theo quy định của pháp luật có liên 

quan (dự án sử dụng vốn nhà nước ngoài đầu tư công), chủ đầu tư là cơ quan, tổ chức 

được người quyết định đầu tư giao quản lý, sử dụng vốn để đầu tư xây dựng; 

c) Đối với dự án đầu tư theo phương thức đối tác công tư (sau đây gọi là dự án 

PPP), chủ đầu tư là doanh nghiệp dự án PPP được thành lập theo quy định của pháp 

luật về đầu tư theo phương thức đối tác công tư; 

đ) Đối với dự án sử dụng nguồn vốn đầu tư hợp pháp của tổ chức, cá nhân 

không thuộc trường hợp quy định tại các điểm trên (sau đây gọi là dự án sử dụng vốn 

khác) mà pháp luật về đầu tư có quy định phải lựa chọn nhà đầu tư để thực hiện dự án, 

chủ đầu tư là nhà đầu tư được cơ quan nhà nước có thẩm quyền chấp thuận. Trường 

hợp có nhiều nhà đầu tư tham gia thì các nhà đầu tư có thể thành lập tổ chức hoặc ủy 

quyền cho một nhà đầu tư làm chủ đầu tư. Trường hợp pháp luật có liên quan quy định 

về việc lựa chọn và công nhận chủ đầu tư thì việc lựa chọn và công nhận chủ đầu tư 

phải đáp ứng các điều kiện và tuân thủ quy định của pháp luật có liên quan; 

e) Đối với dự án không thuộc trường hợp quy định tại các điểm a, b, c và d 

khoản này, chủ đầu tư là tổ chức, cá nhân bỏ vốn để đầu tư xây dựng. 

I.25 Thẩm quyền quyết định đầu tư xây dựng (Khoản 17 Điều 1 Luật Xây 

dựng sửa đổi số 62/2020/QH14). 

Đối với dự án sử dụng vốn đầu tư công, thẩm quyền quyết định đầu tư xây 

dựng được thực hiện theo quy định của pháp luật về đầu tư công; 

Đối với dự án đầu tư xây dựng của doanh nghiệp có sử dụng vốn đầu tư của 

nhà nước, thẩm quyền quyết định đầu tư xây dựng được thực hiện theo quy định của 

pháp luật về quản lý, sử dụng vốn nhà nước đầu tư vào sản xuất, kinh doanh tại doanh 

nghiệp và quy định khác của pháp luật có liên quan; 

Đối với dự án PPP, thẩm quyền quyết định đầu tư xây dựng được thực hiện 

theo quy định của pháp luật về đầu tư theo phương thức đối tác công tư; 

Đối với dự án sử dụng vốn nhà nước ngoài đầu tư công, trừ dự án quy định tại 

khoản 2 Điều này và đối với dự án sử dụng vốn khác, chủ sở hữu hoặc đại diện chủ sở 

hữu quyết định đầu tư xây dựng hoặc thực hiện theo quy định của pháp luật có liên 

quan. 

II. LẬP, THẨM ĐỊNH, PHÊ DUYỆT BÁO CÁO NGHIÊN CỨU KHẢ 

THI, BÁO CÁO KINH TẾ - KỸ THUẬT, THIẾT KẾ TRIỂN KHAI SAU 

THIẾT KẾ CƠ SỞ DỰ ÁN ĐẦU TƯ XÂY DỰNG CÔNG TRÌNH. 

II.1 Trình tự đầu tư xây dựng (Điều 50 Luật Xây dựng số 50/2014/QH13; 

Khoản 9 Điều 1 Luật Xây dựng sửa đổi số 62/2020/QH14). 

1. Trình tự đầu tư xây dựng có 03 giai đoạn gồm chuẩn bị dự án, thực hiện dự 

án và kết thúc xây dựng đưa công trình của dự án vào khai thác sử dụng, trừ trường 
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hợp xây dựng nhà ở riêng lẻ. 

Trình tự thực hiện đầu tư xây dựng được quy định cụ thể như sau: 

a) Giai đoạn chuẩn bị dự án gồm các công việc: khảo sát xây dựng; lập, thẩm 

định, Báo cáo nghiên cứu tiền khả thi, quyết định hoặc chấp thuận chủ trương đầu tư 

(nếu có); lập, thẩm định, phê duyệt quy hoạch chi tiết xây dựng phục vụ lập Báo cáo 

nghiên cứu khả thi đầu tư xây dựng; lập, thẩm định Báo cáo nghiên cứu khả thi để phê 

duyệt/quyết định đầu tư xây dựng và thực hiện các công việc cần thiết khác liên quan 

đến chuẩn bị dự án; 

b) Giai đoạn thực hiện dự án gồm các công việc: chuẩn bị mặt bằng xây dựng, 

rà phá bom mìn (nếu có); khảo sát xây dựng; lập, thẩm định, phê duyệt thiết kế, dự 

toán xây dựng; cấp giấy phép xây dựng (đối với công trình theo quy định phải có giấy 

phép xây dựng); lựa chọn nhà thầu và ký kết hợp đồng xây dựng; thi công xây dựng 

công trình; giám sát thi công xây dựng; tạm ứng, thanh toán khối lượng hoàn thành; 

vận hành, chạy thử; nghiệm thu hoàn thành công trình xây dựng; bàn giao công trình 

đưa vào sử dụng và các công việc cần thiết khác; 

c) Giai đoạn kết thúc xây dựng gồm các công việc: Quyết toán hợp đồng xây 

dựng, quyết toán dự án hoàn thành, xác nhận hoàn thành công trình, bảo hành công 

trình xây dựng, bàn giao các hồ sơ liên quan và các công việc cần thiết khác. 

2. Việc phân chia dự án đầu tư xây dựng thành các dự án thành phần và phân 

kỳ đầu tư được quy định như sau: 

a) Dự án đầu tư xây dựng được phân chia thành các dự án thành phần khi mỗi 

dự án thành phần có thể vận hành, khai thác độc lập. Các dự án thành phần sau khi 

phân chia được quản lý như đối với dự án độc lập. Đối với dự án sử dụng vốn đầu tư 

công, việc phân chia dự án thành phần được thực hiện theo quy định của pháp luật về 

đầu tư công. Đối với các dự án còn lại, việc phân chia dự án thành phần do người 

quyết định đầu tư quyết định trước khi lập dự án hoặc khi quyết định đầu tư xây dựng, 

bảo đảm các yêu cầu nêu tại quyết định hoặc chấp thuận chủ trương đầu tư xây dựng 

hoặc quy định của pháp luật có liên quan (nếu có), trừ trường hợp luật có quy định 

khác; 

b) Việc phân kỳ đầu tư được thể hiện trong Báo cáo nghiên cứu khả thi đầu tư 

xây dựng và quyết định đầu tư xây dựng, phù hợp với tiến độ, thời gian thực hiện dự 

án trong nội dung quyết định hoặc chấp thuận chủ trương đầu tư xây dựng; 

3. Căn cứ điều kiện cụ thể của dự án, người quyết định đầu tư quyết định việc 

thực hiện tuần tự hoặc kết hợp, xen kẽ các công việc trong giai đoạn thực hiện dự án 

và kết thúc xây dựng đưa công trình vào khai thác sử dụng. 

II.2 Lập dự án đầu tư xây dựng, lập Báo cáo kinh tế - kỹ thuật đầu tư xây 

dựng (Khoản 10 Điều 1 Luật Xây dựng sửa đổi số 62/2020/QH14; Khoản 3 Điều 5 

NĐ số 15/2021/NĐ-CP). 

1. Khi đầu tư xây dựng, chủ đầu tư hoặc cơ quan, tổ chức được giao nhiệm vụ 

chuẩn bị dự án phải lập Báo cáo nghiên cứu khả thi đầu tư xây dựng, trừ trường hợp 

quy định tại khoản 3 và khoản 4 Điều này. Nội dung Báo cáo nghiên cứu khả thi đầu 

tư xây dựng phải phù hợp với yêu cầu của từng loại dự án. Việc lập Báo cáo nghiên 

cứu khả thi đầu tư xây dựng phải tuân thủ quy định của Luật này và quy định khác của 

pháp luật có liên quan. 
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2. Trước khi lập Báo cáo nghiên cứu khả thi đầu tư xây dựng, việc lập Báo cáo 

nghiên cứu tiền khả thi đầu tư xây dựng được quy định như sau: 

a) Dự án quan trọng quốc gia, dự án nhóm A sử dụng vốn đầu tư công; dự án 

PPP theo quy định của pháp luật về đầu tư theo phương thức đối tác công tư; dự án 

thuộc thẩm quyền chấp thuận chủ trương đầu tư của Quốc hội, Thủ tướng Chính phủ 

theo quy định của Luật Đầu tư phải lập Báo cáo nghiên cứu tiền khả thi đầu tư xây 

dựng; 

b) Đối với dự án không thuộc quy định tại điểm a khoản này, việc lập Báo cáo 

nghiên cứu tiền khả thi đầu tư xây dựng do người quyết định đầu tư quyết định; 

c) Trình tự lập, thẩm định Báo cáo nghiên cứu tiền khả thi đầu tư xây dựng 

được thực hiện theo quy định của pháp luật về đầu tư công, pháp luật về đầu tư theo 

phương thức đối tác công tư và quy định khác của pháp luật có liên quan; 

d) Nội dung Báo cáo nghiên cứu tiền khả thi đầu tư xây dựng được thực hiện 

theo quy định tại Điều 53 của Luật này, trừ dự án PPP. 

3. Dự án đầu tư xây dựng chỉ cần lập Báo cáo kinh tế - kỹ thuật đầu tư xây 

dựng trong các trường hợp sau: 

- Dự án đầu tư xây dựng sử dụng cho mục đích tôn giáo; 

- Dự án đầu tư xây dựng mới, sửa chữa, cải tạo, nâng cấp có tổng mức đầu tư 

dưới 15 tỷ đồng (không bao gồm tiền sử dụng đất); 

- Dự án đầu tư xây dựng có nội dung chủ yếu là mua sắm hàng hóa, cung cấp 

dịch vụ, lắp đặt thiết bị công trình hoặc dự án sửa chữa, cải tạo không ảnh hưởng đến 

an toàn chịu lực công trình có giá trị chi phí phần xây dựng dưới 10% tổng mức đầu tư 

và không quá 05 tỷ đồng (trừ dự án quan trọng quốc gia, dự án nhóm A, dự án đầu tư 

theo phương thức đối tác công tư). 

4. Nhà ở riêng lẻ của hộ gia đình, cá nhân khi xây dựng không phải lập Báo 

cáo nghiên cứu khả thi đầu tư xây dựng hoặc Báo cáo kinh tế - kỹ thuật đầu tư xây 

dựng. 

II.3 Nội dung Báo cáo nghiên cứu tiền khả thi đầu tư xây dựng (Điều 53 

Luật Xây dựng số 50/2014/QH13; Khoản 11 Điều 1 Luật Xây dựng sửa đổi số 

62/2020/QH14). 

1. Sự cần thiết đầu tư và các điều kiện để thực hiện đầu tư xây dựng. 

2. Dự kiến mục tiêu, quy mô, địa điểm và hình thức đầu tư xây dựng. 

3. Nhu cầu sử dụng đất và tài nguyên. 

4. Phương án thiết kế sơ bộ về xây dựng, thuyết minh, công nghệ, kỹ thuật và 

thiết bị phù hợp. 

5. Dự kiến thời gian thực hiện dự án. 

6. Sơ bộ tổng mức đầu tư, phương án huy động vốn; khả năng hoàn vốn, trả 

nợ vốn vay (nếu có); xác định sơ bộ hiệu quả kinh tế - xã hội và đánh giá tác động của 

dự án. 

7.[101] Đánh giá sơ bộ tác động môi trường theo quy định của pháp luật về 

bảo vệ môi trường và nội dung khác theo quy định của pháp luật có liên quan. 

II.4 Nội dung Báo cáo nghiên cứu khả thi đầu tư xây dựng (Điều 54 Luật 

https://thuvienphapluat.vn/van-ban/Xay-dung-Do-thi/Van-ban-hop-nhat-02-VBHN-VPQH-2020-hop-nhat-Luat-Xay-dung-457471.aspx#_ftn101
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Xây dựng số 50/2014/QH13; Khoản 12 Điều 1 Luật Xây dựng sửa đổi số 

62/2020/QH14). 

1. Thiết kế cơ sở được lập để đạt được mục tiêu của dự án, phù hợp với công 

trình xây dựng thuộc dự án, bảo đảm sự đồng bộ giữa các công trình khi đưa vào khai 

thác, sử dụng. Thiết kế cơ sở gồm thuyết minh và các bản vẽ thể hiện các nội dung 

sau: 

a) Vị trí xây dựng, hướng tuyến công trình, danh mục và quy mô, loại, cấp 

công trình thuộc tổng mặt bằng xây dựng; 

b) Phương án công nghệ, kỹ thuật và thiết bị được lựa chọn (nếu có); 

c) Giải pháp về kiến trúc, mặt bằng, mặt cắt, mặt đứng công trình, các kích 

thước, kết cấu chính của công trình xây dựng; 

d) Giải pháp về xây dựng, vật liệu chủ yếu được sử dụng, ước tính chi phí xây 

dựng cho từng công trình; 

đ) Phương án kết nối hạ tầng kỹ thuật trong và ngoài công trình, giải pháp 

phòng, chống cháy, nổ; 

e) Tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật được áp dụng và kết quả khảo sát xây dựng 

để lập thiết kế cơ sở. 

2. Các nội dung khác của Báo cáo nghiên cứu khả thi đầu tư xây dựng gồm: 

a) Sự cần thiết và chủ trương đầu tư, mục tiêu đầu tư xây dựng, địa điểm xây 

dựng và diện tích sử dụng đất, quy mô công suất và hình thức đầu tư xây dựng; 

b) Khả năng bảo đảm các yếu tố để thực hiện dự án như sử dụng tài nguyên, 

lựa chọn công nghệ thiết bị, sử dụng lao động, hạ tầng kỹ thuật, tiêu thụ sản phẩm, yêu 

cầu trong khai thác sử dụng, thời gian thực hiện, phương án giải phóng mặt bằng xây 

dựng, tái định cư (nếu có), giải pháp tổ chức quản lý thực hiện dự án, vận hành, sử 

dụng công trình và bảo vệ môi trường; 

c) Đánh giá tác động của dự án liên quan đến việc thu hồi đất, giải phóng mặt 

bằng, tái định cư; bảo vệ cảnh quan, môi trường sinh thái, an toàn trong xây dựng, 

phòng, chống cháy, nổ và các nội dung cần thiết khác; 

d) Tổng mức đầu tư và huy động vốn, phân tích tài chính, rủi ro, chi phí khai 

thác sử dụng công trình, đánh giá hiệu quả kinh tế - xã hội của dự án; kiến nghị cơ chế 

phối hợp, chính sách ưu đãi, hỗ trợ thực hiện dự án; 

d1)[102] Dự án đầu tư xây dựng nhà ở, dự án đầu tư xây dựng khu đô thị, 

ngoài nội dung quy định tại các điểm a, b, c và d khoản này phải có thông tin về các 

loại hình nhà ở, việc thực hiện yêu cầu về nhà ở xã hội (nếu có). Đối với dự án đầu tư 

xây dựng khu đô thị phải có thuyết minh về phương án xây dựng đồng bộ hạ tầng kỹ 

thuật, hạ tầng xã hội của dự án và kết nối với hạ tầng kỹ thuật, hạ tầng xã hội ngoài 

phạm vi dự án, phương án bàn giao công trình. Chính phủ quy định chi tiết điểm này; 

đ) Các nội dung khác có liên quan. 

II.5 Nội dung Báo cáo kinh tế - kỹ thuật đầu tư xây dựng (Điều 55 Luật Xây 

dựng số 50/2014/QH13). 

1. Thiết kế bản vẽ thi công, thiết kế công nghệ (nếu có) và dự toán xây dựng. 

2. Các nội dung khác của Báo cáo kinh tế - kỹ thuật đầu tư xây dựng gồm 

https://thuvienphapluat.vn/van-ban/Xay-dung-Do-thi/Van-ban-hop-nhat-02-VBHN-VPQH-2020-hop-nhat-Luat-Xay-dung-457471.aspx#_ftn102
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thuyết minh về sự cần thiết đầu tư, mục tiêu xây dựng, địa điểm xây dựng, diện tích sử 

dụng đất, quy mô, công suất, cấp công trình, giải pháp thi công xây dựng, an toàn xây 

dựng, phương án giải phóng mặt bằng xây dựng và bảo vệ môi trường, bố trí kinh phí 

thực hiện, thời gian xây dựng, hiệu quả đầu tư xây dựng công trình. 

II.6 Thẩm định Báo cáo nghiên cứu khả thi, Báo cáo kinh tế - kỹ thuật đầu 

tư xây dựng của người quyết định đầu tư (Điều 12 NĐ số 15/2021/NĐ-CP). 

1. Việc thẩm định Báo cáo nghiên cứu khả thi của dự án quan trọng quốc gia 

sử dụng vốn đầu tư công được thực hiện theo quy định của pháp luật về đầu tư công. 

2. Hội đồng thẩm định hoặc đơn vị được giao nhiệm vụ thẩm định dự án PPP 

thẩm định Báo cáo nghiên cứu khả thi dự án PPP theo quy định của pháp luật về đầu 

tư theo phương thức đối tác công tư, tổng hợp kết quả thẩm định của cơ quan chuyên 

môn về xây dựng theo quy định tại Nghị định này, trình cơ quan có thẩm quyền xem 

xét, phê duyệt dự án. 

3. Đối với các dự án không thuộc trường hợp quy định tại khoản 1 và khoản 2 

Điều này, người quyết định đầu tư giao cơ quan chuyên môn trực thuộc hoặc tổ chức, 

cá nhân có chuyên môn phù hợp với tính chất, nội dung của dự án khi không có cơ 

quan chuyên môn trực thuộc làm cơ quan chủ trì thẩm định Báo cáo nghiên cứu khả 

thi, Báo cáo kinh tế - kỹ thuật đầu tư xây dựng. Người quyết định đầu tư được giao cơ 

quan chuyên môn về xây dựng làm cơ quan chủ trì thẩm định trong trường hợp có cơ 

quan chuyên môn về xây dựng trực thuộc. 

4. Người đề nghị thẩm định có trách nhiệm chuẩn bị hồ sơ trình thẩm định 

Báo cáo nghiên cứu khả thi đầu tư xây dựng, Báo cáo kinh tế - kỹ thuật đầu tư xây 

dựng, trình hồ sơ đến cơ quan chủ trì thẩm định theo quy định tại khoản 3 Điều này để 

tổ chức thẩm định. 

5. Theo yêu cầu riêng của từng dự án, chủ đầu tư hoặc cơ quan được giao 

nhiệm vụ chuẩn bị dự án phải thực hiện các thủ tục, yêu cầu theo quy định của pháp 

luật có liên quan ở giai đoạn chuẩn bị dự án, trình cơ quan chủ trì thẩm định làm cơ sở 

xem xét, thẩm định báo cáo nghiên cứu khả thi đầu tư xây dựng, gồm: 

a) Văn bản thỏa thuận cấp điện, cấp nước, thoát nước thải, đấu nối giao thông, 

các văn bản thỏa thuận về kết nối hạ tầng khác (nếu có); 

b) Văn bản chấp thuận độ cao công trình theo quy định của Chính phủ về quản 

lý độ cao chướng ngại vật hàng không và các trận địa quản lý, bảo vệ vùng trời tại Việt 

Nam (nếu có); 

c) Kết quả thẩm định đối với dự án bảo quản, tu bổ, phục hồi di tích lịch sử - 

văn hóa, danh lam thắng cảnh theo quy định của pháp luật về di sản văn hóa; 

d) Văn bản thẩm duyệt hoặc ý kiến về giải pháp phòng cháy, chữa cháy theo 

quy định của pháp luật về phòng cháy, chữa cháy; 

đ) Kết quả thực hiện thủ tục về đánh giá tác động môi trường theo quy định 

của pháp luật về bảo vệ môi trường; 

e) Thông báo kết quả thẩm định Báo cáo nghiên cứu khả thi của cơ quan 

chuyên môn về xây dựng; 

g) Kết quả thực hiện các thủ tục khác theo quy định của pháp luật có liên quan. 

6. Cơ quan chủ trì thẩm định có trách nhiệm tổ chức thẩm định các nội dung 
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theo quy định tại Điều 57 của Luật Xây dựng năm 2014 được sửa đổi, bổ sung 

tại khoản 14 Điều 1 của Luật số 62/2020/QH14, trong đó một số nội dung được quy 

định cụ thể như sau: 

a) Cơ quan chủ trì thẩm định có trách nhiệm kiểm tra việc thực hiện các yêu 

cầu của pháp luật có liên quan theo quy định tại khoản 5 Điều này; 

b) Đối với dự án sử dụng công nghệ hạn chế chuyển giao hoặc có ảnh 

hưởng xấu đến môi trường có sử dụng công nghệ, cơ quan chủ trì thẩm định gửi hồ sơ 

đến cơ quan nhà nước có thẩm quyền thẩm định hoặc có ý kiến về công nghệ theo quy 

định của pháp luật về chuyển giao công nghệ, Điều 16 và Điều 17 Nghị định này; 

c) Việc xác định tổng mức đầu tư của dự án thực hiện theo quy định của 

Chính phủ về quản lý chi phí đầu tư xây dựng. 

7. Cơ quan chủ trì thẩm định tổng hợp kết quả thẩm định của cơ quan chuyên 

môn về xây dựng; ý kiến của các cơ quan thực hiện chức năng quản lý ngành, lĩnh vực 

có liên quan (nếu có), trình người quyết định đầu tư phê duyệt dự án, quyết định đầu tư 

xây dựng. 

II.7 Thẩm định Báo cáo nghiên cứu khả thi đầu tư xây dựng của cơ quan 

chuyên môn về xây dựng (Điều 13 NĐ số 15/2021/NĐ-CP). 

Việc thẩm định báo cáo nghiên cứu khả thi được thực hiện đối với toàn bộ dự 

án, từng dự án thành phần, từng công trình xây dựng hoặc một số công trình xây dựng 

theo giai đoạn thực hiện, phân kỳ đầu tư của dự án nhưng phải đảm bảo tính thống 

nhất, đồng bộ giữa các kết quả thẩm định và phù hợp với tiến độ dự án tại quyết định 

hoặc chấp thuận chủ trương đầu tư của dự án. Trừ dự án quan trọng quốc gia sử dụng 

vốn đầu tư công, dự án do Quốc hội quyết định chủ trương đầu tư theo quy định của 

pháp luật về đầu tư theo phương thức đối tác công tư, thẩm quyền thẩm định Báo cáo 

nghiên cứu khả thi của cơ quan chuyên môn về xây dựng được quy định như sau: 

1. Đối với dự án đầu tư xây dựng sử dụng vốn đầu tư công, cơ quan chuyên 

môn về xây dựng thẩm định đối với dự án thuộc chuyên ngành quản lý theo quy định 

tại Điều 109 Nghị định này, cụ thể: 

Cơ quan chuyên môn về xây dựng thuộc Bộ quản lý công trình xây dựng 

chuyên ngành thẩm định đối với dự án do Thủ tướng Chính phủ giao; dự án nhóm A; 

dự án nhóm B do người đứng đầu cơ quan trung ương của tổ chức chính trị, Viện 

kiểm sát nhân dân tối cao, Tòa án nhân dân tối cao, Kiểm toán nhà nước, Văn phòng 

Chủ tịch nước, Văn phòng Quốc hội, bộ, cơ quan ngang bộ, cơ quan thuộc Chính phủ, 

cơ quan trung ương của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và của tổ chức chính trị - xã hội 

(sau đây gọi là cơ quan trung ương) quyết định đầu tư hoặc phân cấp, ủy quyền quyết 

định đầu tư; dự án được đầu tư xây dựng trên địa bàn hành chính từ 02 tỉnh trở lên; dự 

án nhóm C thuộc chuyên ngành quản lý, do Bộ quản lý công trình xây dựng chuyên 

ngành (mà cơ quan chuyên môn về xây dựng này trực thuộc) quyết định đầu tư hoặc 

phân cấp, ủy quyền quyết định đầu tư; trừ dự án quy định tại điểm c khoản này; 

Cơ quan chuyên môn về xây dựng thuộc Ủy ban nhân dân cấp tỉnh thẩm định 

đối với dự án được đầu tư xây dựng trên địa bàn hành chính của tỉnh; trừ dự án quy 

định tại điểm a khoản này và dự án có yêu cầu lập Báo cáo kinh tế - kỹ thuật đầu tư 

xây dựng; 

2. Đối với dự án đầu tư xây dựng sử dụng vốn nhà nước ngoài đầu tư công, cơ 
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quan chuyên môn về xây dựng thẩm định đối với dự án từ nhóm B trở lên, dự án có 

công trình ảnh hưởng lớn đến an toàn, lợi ích cộng đồng thuộc chuyên ngành quản lý 

theo quy định tại Điều 109 Nghị định này, cụ thể: 

Cơ quan chuyên môn về xây dựng thuộc Bộ quản lý công trình xây dựng 

chuyên ngành thẩm định đối với dự án do Quốc hội, Thủ tướng Chính phủ chấp thuận 

chủ trương đầu tư; dự án nhóm A; dự án nhóm B do người đứng đầu cơ quan trung 

ương, người đứng đầu tập đoàn kinh tế, tổng công ty nhà nước do Thủ tướng Chính 

phủ quyết định thành lập (sau đây gọi là tập đoàn kinh tế, tổng công ty nhà nước) 

quyết định đầu tư hoặc phân cấp, ủy quyền quyết định đầu tư; dự án có công trình cấp 

đặc biệt, cấp I; dự án được đầu tư xây dựng trên địa bàn hành chính từ 02 tỉnh trở lên; 

dự án nhóm C thuộc chuyên ngành quản lý, do Bộ quản lý công trình xây dựng 

chuyên ngành (mà cơ quan chuyên môn về xây dựng này trực thuộc) quyết định đầu 

tư hoặc phân cấp, ủy quyền quyết định đầu tư; trừ dự án quy định tại điểm c khoản 

này; 

b) Cơ quan chuyên môn về xây dựng thuộc Ủy ban nhân dân cấp tỉnh thẩm 

định đối với dự án được đầu tư xây dựng trên địa bàn hành chính của tỉnh, trừ dự án 

quy định tại các điểm a khoản này; 

3. Đối với dự án PPP, cơ quan chuyên môn về xây dựng thẩm định đối với dự 

án thuộc chuyên ngành quản lý theo quy định tại Điều 109 Nghị định này, cụ thể: 

Cơ quan chuyên môn về xây dựng thuộc Bộ quản lý công trình xây dựng 

chuyên ngành thẩm định đối với dự án do Thủ tướng Chính phủ quyết định chủ trương 

đầu tư; dự án do người đứng đầu cơ quan trung ương, Thủ trưởng cơ quan khác theo 

quy định của pháp luật về đầu tư theo phương thức đối tác công tư phê duyệt dự án 

hoặc phân cấp, ủy quyền phê duyệt dự án; dự án có công trình cấp đặc biệt, cấp I; dự 

án được đầu tư xây dựng trên địa bàn hành chính từ 02 tỉnh trở lên; 

Cơ quan chuyên môn về xây dựng thuộc Ủy ban nhân dân cấp tỉnh thẩm định 

đối với dự án PPP được đầu tư xây dựng trên địa bàn hành chính của tỉnh, trừ dự án 

quy định tại điểm a khoản này. 

4. Đối với dự án đầu tư xây dựng sử dụng vốn khác, cơ quan chuyên môn về 

xây dựng thẩm định đối với dự án quy mô lớn quy định tại khoản 8 Điều 3 Nghị định 

này, dự án có công trình ảnh hưởng lớn đến an toàn, lợi ích cộng đồng thuộc chuyên 

ngành quản lý theo quy định tại Điều 109 Nghị định này, cụ thể: 

Cơ quan chuyên môn về xây dựng thuộc Bộ quản lý công trình xây dựng 

chuyên ngành thẩm định đối với dự án do Quốc hội, Thủ tướng Chính phủ chấp thuận 

chủ trương đầu tư; dự án nhóm A; dự án đầu tư xây dựng có công trình cấp đặc biệt, 

cấp I; dự án được đầu tư xây dựng trên địa bàn hành chính của 02 tỉnh trở lên; 

Cơ quan chuyên môn về xây dựng thuộc Ủy ban nhân dân cấp tỉnh thẩm định 

đối với dự án được đầu tư xây dựng trên địa bàn hành chính của tỉnh; trừ dự án quy 

định tại điểm a khoản này. 

5. Đối với dự án có công năng phục vụ hỗn hợp, thẩm quyền thẩm định của cơ 

quan chuyên môn về xây dựng được xác định theo chuyên ngành quản lý quy định tại 

Điều 109 Nghị định này đối với công năng phục vụ của công trình chính của dự án 

hoặc công trình chính có cấp cao nhất trong trường hợp dự án có nhiều công trình 

chính. 
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II.8 Hồ sơ trình thẩm định Báo cáo nghiên cứu khả thi đầu tư xây dựng tại 

cơ quan chuyên môn về xây dựng (Điều 14 NĐ số 15/2021/NĐ-CP). 

1. Người đề nghị thẩm định trình 01 bộ hồ sơ đến cơ quan chuyên môn về xây 

dựng để tổ chức thẩm định. Hồ sơ trình thẩm định được gửi trực tiếp hoặc qua đường 

bưu điện. 

2. Hồ sơ trình thẩm định phải bảo đảm tính pháp lý, phù hợp với nội dung đề 

nghị thẩm định. Hồ sơ trình thẩm định được xem là hợp lệ khi bảo đảm các nội dung 

quy định tại khoản 3 Điều này, đúng quy cách, được trình bày với ngôn ngữ chính là 

tiếng Việt và được người đề nghị thẩm định kiểm tra, xác nhận. Phần hồ sơ thiết kế 

kiến trúc trong hồ sơ thiết kế xây dựng (nếu có) phải tuân thủ quy định của pháp luật 

về kiến trúc. 

3. Hồ sơ trình thẩm định Báo cáo nghiên cứu khả thi đầu tư xây dựng gồm: Tờ 

trình thẩm định theo quy định tại Mẫu số 01 Phụ lục I Nghị định này, hồ sơ Báo cáo 

nghiên cứu khả thi và các tài liệu, văn bản pháp lý kèm theo, cụ thể: 

a) Văn bản về chủ trương đầu tư xây dựng công trình theo quy định pháp luật 

về đầu tư, đầu tư công, đầu tư theo phương thức đối tác công tư; 

b) Quyết định lựa chọn phương án thiết kế kiến trúc thông qua thi tuyển theo 

quy định và phương án thiết kế được lựa chọn kèm theo (nếu có yêu cầu); 

c) Văn bản/quyết định phê duyệt và bản vẽ kèm theo (nếu có) của một trong 

các loại quy hoạch sau đây: Quy hoạch chi tiết xây dựng được cấp có thẩm quyền phê 

duyệt; quy hoạch có tính chất kỹ thuật chuyên ngành khác theo quy định của pháp luật 

về quy hoạch; phương án tuyến, vị trí công trình được cơ quan nhà nước có thẩm 

quyền chấp thuận đối với công trình xây dựng theo tuyến; quy hoạch phân khu xây 

dựng đối với trường hợp không có yêu cầu lập quy hoạch chi tiết xây dựng; 

d) Văn bản ý kiến về giải pháp phòng cháy, chữa cháy của thiết kế cơ sở; văn 

bản 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 theo quy định của pháp luật về phòng cháy 

và chữa cháy, bảo vệ môi trường); 

Các thủ tục về phòng cháy chữa cháy và bảo vệ môi trường được thực hiện 

theo nguyên tắc đồng thời, không yêu cầu bắt buộc xuất trình các văn bản này tại thời 

điểm trình hồ sơ thẩm định, nhưng phải có kết quả gửi cơ quan chuyên môn về xây 

dựng trước thời hạn thông báo kết quả thẩm định. Trường hợp chủ đầu tư có yêu cầu 

thực hiện thủ tục lấy ý kiến về giải pháp phòng cháy, chữa cháy của thiết kế cơ sở theo 

cơ chế một cửa liên thông khi thẩm định Báo cáo nghiên cứu khả thi đầu tư xây dựng 

tại cơ quan chuyên môn về xây dựng thì chủ đầu tư nộp bổ sung 01 bộ hồ sơ theo quy 

định của pháp luật về phòng cháy và chữa cháy; 

đ) Các văn bản thỏa thuận, xác nhận về đấu nối hạ tầng kỹ thuật của dự án; 

văn bản chấp thuận độ cao công trình theo quy định của Chính phủ về quản lý độ cao 

chướng ngại vật hàng không và các trận địa quản lý, bảo vệ vùng trời tại Việt Nam 

(trường hợp dự án không thuộc khu vực hoặc đối tượng có yêu cầu lấy ý kiến thống 

nhất về bề mặt quản lý độ cao công trình tại giai đoạn phê duyệt quy hoạch xây dựng) 

(nếu có); 

e) Các văn bản pháp lý khác có liên quan (nếu có); 

g) Hồ sơ khảo sát xây dựng được phê duyệt; thuyết minh Báo cáo nghiên cứu 
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khả thi đầu tư xây dựng; thiết kế cơ sở hoặc thiết kế khác theo thông lệ quốc tế phục 

vụ lập báo cáo nghiên cứu khả thi đầu tư xây dựng (gồm bản vẽ và thuyết minh); danh 

mục tiêu chuẩn chủ yếu áp dụng cho dự án; 

h) Danh sách các nhà thầu kèm theo mã số chứng chỉ năng lực của nhà thầu 

khảo sát, nhà thầu lập thiết kế cơ sở, nhà thầu thẩm tra (nếu có); 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, lập tổng mức đầu tư; chủ nhiệm, chủ trì thẩm tra; 

i) Đối với dự án sử dụng vốn đầu tư công, vốn nhà nước ngoài đầu tư công có 

yêu cầu xem xét tổng mức đầu tư, ngoài các nội dung quy định nêu trên, hồ sơ trình 

thẩm định phải có các nội dung sau: tổng mức đầu tư; các thông tin, số liệu về giá, 

định mức có liên quan để xác định tổng mức đầu tư; báo giá, kết quả thẩm định giá 

(nếu có). 

II.9 Phê duyệt dự án, quyết định đầu tư xây dựng (Điều 18 NĐ số 

15/2021/NĐ-CP). 

1. Cơ quan chủ trì thẩm định có trách nhiệm tổng hợp kết quả thẩm định và 

trình người quyết định đầu tư phê duyệt dự án, quyết định đầu tư. Thẩm quyền quyết 

định đầu tư xây dựng được thực hiện theo quy định tại Điều 60 của Luật Xây dựng 

năm 2014 được sửa đổi, bổ sung tại khoản 17 Điều 1 của Luật số 62/2020/QH14. 

2. Việc quyết định đầu tư xây dựng của người quyết định đầu tư được thể hiện 

tại quyết định phê duyệt dự án đầu tư xây dựng, gồm các nội dung chủ yếu sau: 

a) Tên dự án; 

b) Người quyết định đầu tư; Chủ đầu tư; 

c) Mục tiêu, quy mô đầu tư xây dựng; 

d) Tổ chức tư vấn lập Báo cáo nghiên cứu khả thi (Báo cáo kinh tế - kỹ thuật) 

đầu tư xây dựng, tổ chức lập khảo sát xây dựng (nếu có); tổ chức tư vấn lập thiết kế cơ 

sở; 

đ) Địa điểm xây dựng và diện tích đất sử dụng; 

e) Loại, nhóm dự án; loại, cấp công trình chính; thời hạn sử dụng theo thiết 

kế của công trình chính; 

g) Số bước thiết kế, danh mục tiêu chuẩn chủ yếu được lựa chọn; 

h) Tổng mức đầu tư; giá trị các khoản mục chi phí trong tổng mức đầu tư; 

i) Tiến độ thực hiện dự án, phân kỳ đầu tư (nếu có), thời hạn hoạt động cửa dự 

án, (nếu có); 

k) Nguồn vốn đầu tư và dự kiến bố trí kế hoạch vốn theo tiến độ thực hiện dự án; 

l) Hình thức tổ chức quản lý dự án được áp dụng; 

m) Yêu cầu về nguồn lực, khai thác sử dụng tài nguyên (nếu có); phương án 

bồi thường, hỗ trợ, tái định cư (nếu có); 

n) Trình tự đầu tư xây dựng đối với công trình bí mật nhà nước (nếu có); 

o) Các nội dung khác (nếu có). 

4. Mẫu Quyết định phê duyệt dự án đầu tư xây dựng đối với các dự án sử dụng 

vốn đầu tư công, vốn nhà nước ngoài đầu tư công quy định tại Mẫu số 03 Phụ lục I 

Nghị định này. 
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II.10 Điều chỉnh dự án đầu tư xây dựng (Điều 19 NĐ số 15/2021/NĐ-CP). 

1. Dự án đầu tư xây dựng sử dụng vốn đầu tư công, vốn nhà nước ngoài đầu tư 

công được điều chỉnh theo các trường hợp quy định tại khoản 1 Điều 61 của Luật Xây 

dựng năm 2014 đã được sửa đổi, bổ sung tại khoản 18 và khoản 64 Điều 1 của Luật số 

62/2020/QH14. Việc điều chỉnh dự án PPP được thực hiện theo quy định tại pháp luật 

về đầu tư theo phương thức đối tác công tư. Việc điều chỉnh dự án sử dụng vốn khác 

thực hiện theo quy định tại khoản 3 và khoản 4 Điều 61 của Luật Xây dựng năm 2014. 

2. Đối với các dự án đầu tư xây dựng điều chỉnh, cơ quan chuyên môn về xây 

dựng thẩm định Báo cáo nghiên cứu khả thi điều chỉnh trong các trường hợp sau: 

a) Khi điều chỉnh dự án có thay đổi về mục tiêu, quy mô sử dụng đất, quy mô 

đầu tư xây dựng; 

b) Khi có thay đổi về chỉ tiêu quy hoạch, kiến trúc của dự án tại quy hoạch chi 

tiết xây dựng, quy hoạch có tính chất kỹ thuật chuyên ngành khác hoặc quyết 

định/chấp thuận chủ trương đầu tư được phê duyệt; 

c) Khi điều chỉnh làm tăng tổng mức đầu tư dự án đối với dự án sử dụng vốn 

đầu tư công, dự án sử dụng vốn nhà nước ngoài đầu tư công; 

d) Khi có thay đổi về giải pháp bố trí các công năng chính trong công trình dẫn 

đến yêu cầu phải đánh giá lại về giải pháp thiết kế bảo đảm an toàn xây dựng, phòng, 

chống cháy, nổ, bảo vệ môi trường, sự tuân thủ quy chuẩn kỹ thuật của dự án. 

3. Thẩm quyền, trình tự thẩm định Báo cáo nghiên cứu khả thi đầu tư xây 

dựng điều chỉnh của cơ quan chuyên môn về xây dựng thực hiện theo quy định tại các 

Điều 13, 14 và 15 Nghị định này. 

Trường hợp điều chỉnh dự án làm thay đổi nhóm dự án hoặc cấp công trình 

xây dựng của dự án, thẩm quyền thẩm định Báo cáo nghiên cứu khả thi đầu tư xây 

dựng điều chỉnh được xác định theo thẩm quyền của nhóm dự án, cấp công trình sau 

điều chỉnh. 

4. Việc thẩm định Báo cáo nghiên cứu khả thi đầu tư xây dựng điều chỉnh của 

cơ quan chuyên môn về xây dựng, thẩm định và phê duyệt dự án đầu tư xây dựng điều 

chỉnh của người quyết định đầu tư hoặc cơ quan có thẩm quyền đối với dự án PPP gồm 

các nội dung được điều chỉnh hoặc toàn bộ các nội dung của dự án sau khi điều chỉnh. 

II.11 Thẩm định thiết kế xây dựng triển khai sau thiết kế cơ sở (Điều 35 NĐ 

số 15/2021/NĐ-CP) 

1. Chủ đầu tư tổ chức thẩm định hoặc cơ quan chuyên môn trực thuộc người 

quyết định đầu tư thẩm định (trong trường hợp người quyết định đầu tư tổ chức thẩm 

định) theo quy định tại Điều 82 và Điều 83 của Luật Xây dựng năm 2014 được sửa 

đổi, bổ sung tại khoản 24 và khoản 25 Điều 1 của Luật số 62/2020/QH14. 

2. Việc thẩm định của cơ quan chuyên môn về xây dựng thực hiện theo quy 

định tại các Điều 36, 37 và 38 Nghị định này. 

3. Trong quá trình thẩm định, chủ đầu tư hoặc cơ quan chuyên môn trực thuộc 

người quyết định đầu tư, cơ quan chuyên môn về xây dựng được mời tổ chức, cá nhân 

có chuyên môn, kinh nghiệm phù hợp tham gia thẩm định thiết kế xây dựng triển khai 

sau thiết kế cơ sở. 

4. Việc thẩm tra thiết kế xây dựng đối với công trình xây dựng quy định 
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tại khoản 6 Điều 82 của Luật Xây dựng năm 2014 được sửa đổi, bổ sung tại khoản 24 

Điều 1 của Luật số 62/2020/QH14 được quy định như sau: 

a) Trong quá trình thẩm định, trường hợp báo cáo kết quả thẩm tra chưa đủ cơ 

sở để kết luận thẩm định, cơ quan chuyên môn về xây dựng được quyền yêu cầu bổ 

sung, hoàn thiện báo cáo kết quả thẩm tra; 

b) Tổ chức tư vấn thẩm tra phải độc lập về pháp lý, tài chính với chủ đầu tư và 

với các nhà thầu tư vấn lập thiết kế xây dựng; 

c) Nội dung Báo cáo kết quả thẩm tra quy định tại Mẫu số 05 Phụ lục I Nghị 

định này. Các bản vẽ được thẩm tra phải được đóng dấu theo quy định tại Mẫu số 08 

Phụ lục I Nghị định này. 

5. 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. 

6. Việc thẩm định thiết kế xây dựng triển khai sau thiết kế cơ sở được thực 

hiện với toàn bộ các công trình hoặc từng công trình của dự án hoặc bộ phận công 

trình theo giai đoạn thi công công trình theo yêu cầu của chủ đầu tư nhưng phải bảo 

đảm sự thống nhất, đồng bộ về nội dung, cơ sở tính toán trong các kết quả thẩm định. 

II.12 Thẩm định thiết kế triển khai sau thiết kế cơ sở của cơ quan chuyên 

môn về xây dựng (Điều 36 NĐ số 15/2021/NĐ-CP) 

1. Đối với công trình xây dựng thuộc dự án sử dụng vốn đầu tư công, cơ quan 

chuyên môn về xây dựng thẩm định bước thiết kế xây dựng triển khai sau thiết kế cơ 

sở đối với công trình xây dựng thuộc chuyên ngành quản lý theo quy định tại Điều 109 

Nghị định này, cụ thể: 

Cơ quan chuyên môn về xây dựng thuộc Bộ quản lý công trình xây dựng 

chuyên ngành thẩm định đối với công trình thuộc các dự án sau đây: dự án do Thủ 

tướng Chính phủ giao; dự án quan trọng quốc gia; dự án nhóm A; dự án nhóm B do 

người đứng đầu cơ quan trung ương quyết định đầu tư hoặc phân cấp, ủy quyền quyết 

định đầu tư; dự án được đầu tư xây dựng trên địa bàn hành chính từ 02 tỉnh trở lên; dự 

án nhóm C thuộc chuyên ngành quản lý, do Bộ quản lý công trình xây dựng chuyên 

ngành (mà cơ quan chuyên môn về xây dựng này trực thuộc) quyết định đầu tư hoặc 

phân cấp, ủy quyền quyết định đầu tư; trừ công trình quy định tại điểm c khoản này; 

Cơ quan chuyên môn về xây dựng thuộc Ủy ban nhân dân cấp tỉnh thẩm định 

đối với công trình thuộc dự án được đầu tư xây dựng trên địa bàn hành chính của tỉnh, 

trừ công trình quy định tại điểm a khoản này; 

2. Đối với công trình xây dựng thuộc dự án sử dụng vốn nhà nước ngoài đầu 

tư công, cơ quan chuyên môn về xây dựng thẩm định bước thiết kế xây dựng triển 

khai sau thiết kế cơ sở đối với công trình xây dựng thuộc dự án có quy mô từ nhóm B 

trở lên, dự án có công trình ảnh hưởng lớn đến an toàn, lợi ích cộng đồng, thuộc 

chuyên ngành quản lý theo quy định tại Điều 109 Nghị định này, cụ thể: 

Cơ quan chuyên môn về xây dựng thuộc Bộ quản lý công trình xây dựng 

chuyên ngành thẩm định đối với công trình thuộc các dự án sau đây: dự án do Quốc 

hội, Thủ tướng Chính phủ chấp thuận chủ trương đầu tư; dự án nhóm A; dự án nhóm 
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B do Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan trung ương, người đứng đầu tập đoàn kinh tế, 

tổng công ty nhà nước quyết định đầu tư hoặc phân cấp, ủy quyền quyết định đầu tư; 

dự án có công trình cấp đặc biệt, cấp I; dự án được đầu tư xây dựng trên địa bàn hành 

chính từ 02 tỉnh trở lên; dự án nhóm C thuộc chuyên ngành quản lý, do Bộ quản lý 

công trình xây dựng chuyên ngành (mà cơ quan chuyên môn về xây dựng này trực 

thuộc) quyết định đầu tư hoặc phân cấp, ủy quyền quyết định đầu tư; trừ công trình 

quy định tại điểm c khoản này; 

Cơ quan chuyên môn về xây dựng thuộc Ủy ban nhân dân cấp tỉnh thẩm định 

đối với công trình thuộc dự án được đầu tư xây dựng trên địa bàn hành chính của tỉnh, 

trừ công trình quy định tại điểm a khoản này; 

3. Đối với dự án PPP, cơ quan chuyên môn về xây dựng thẩm định bước thiết 

kế xây dựng triển khai sau thiết kế cơ sở đối với công trình xây dựng thuộc chuyên 

ngành quản lý theo quy định tại Điều 109 Nghị định này, cụ thể: 

Cơ quan chuyên môn về xây dựng thuộc Bộ quản lý công trình xây dựng 

chuyên ngành thẩm định đối với công trình thuộc các dự án sau đây: dự án do Quốc 

hội, Thủ tướng Chính phủ quyết định chủ trương đầu tư; dự án do Bộ trưởng, Thủ 

trưởng cơ quan ở trung ương, cơ quan khác theo quy định của pháp luật về đầu tư theo 

phương thức đối tác công tư phê duyệt dự án hoặc phân cấp, ủy quyền phê duyệt dự 

án; dự án có công trình cấp đặc biệt, cấp I; dự án được đầu tư xây dựng trên địa bàn 

hành chính từ 02 tỉnh trở lên; 

Cơ quan chuyên môn về xây dựng thuộc Ủy ban nhân dân cấp tỉnh thẩm định 

đối với công trình thuộc dự án PPP được đầu tư xây dựng trên địa bàn hành chính của 

tỉnh, trừ công trình quy định tại điểm a khoản này. 

4. Đối với dự án đầu tư xây dựng sử dụng vốn khác, cơ quan chuyên môn về 

xây dựng chỉ thẩm định công trình xây dựng thuộc chuyên ngành quản lý theo quy 

định tại Điều 109 Nghị định này đối với công trình thuộc dự án được xây dựng tại khu 

vực không có quy hoạch đô thị, quy hoạch xây dựng khu chức năng hoặc quy hoạch 

chi tiết xây dựng điểm dân cư nông thôn, cụ thể: 

Cơ quan chuyên môn về xây dựng thuộc Bộ quản lý công trình xây dựng 

chuyên ngành thẩm định đối với công trình thuộc dự án có công trình ảnh hưởng lớn 

đến an toàn, lợi ích cộng đồng, gồm: dự án có công trình cấp đặc biệt, cấp I; dự án 

được đầu tư xây dựng trên địa bàn hành chính của 02 tỉnh trở lên; 

Cơ quan chuyên môn về xây dựng thuộc Ủy ban nhân dân cấp tỉnh thẩm định 

đối với công trình thuộc dự án có công trình ảnh hưởng lớn đến an toàn, lợi ích cộng 

đồng, trừ công trình quy định tại điểm a khoản này. 

5. Đối với dự án hỗn hợp gồm nhiều loại công trình khác nhau, thẩm quyền 

thẩm định của cơ quan chuyên môn về xây dựng được xác định theo chuyên ngành 

quản lý quy định tại Điều 109 Nghị định này đối với công năng phục vụ của công 

trình chính của dự án hoặc công trình chính có cấp cao nhất trong trường hợp dự án có 

nhiều công trình chính. 

Trường hợp dự án có nhiều công trình cùng loại với nhiều cấp khác nhau, cơ quan 

thẩm định là cơ quan có trách nhiệm thẩm định công trình có cấp cao nhất của dự án. 

6. Việc thẩm định bước thiết kế FEED phục vụ lựa chọn nhà thầu trong trường 

hợp thực hiện hình thức hợp đồng thiết kế - mua sắm vật tư, thiết bị - thi công xây 
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dựng công trình (sau đây gọi là thiết kế mời thầu EPC) hoặc bước thiết kế khác triển 

khai theo thông lệ quốc tế quy định tại điểm a, điểm d khoản 2 Điều 82 của Luật Xây 

dựng năm 2014 đã được sửa đổi, bổ sung tại khoản 24 Điều 1 của Luật số 

62/2020/QH14 của cơ quan chuyên môn về xây dựng được quy định như sau: 

a) Cơ quan chuyên môn về xây dựng thẩm định theo các nội dung quy định 

tại khoản 2 và khoản 3 Điều 83a đã được bổ sung tại khoản 26 Điều 1 của Luật số 

62/2020/QH14 (sau đây gọi là Điều 83a của Luật Xây dựng) đối với hồ sơ thiết kế xây 

dựng trình thẩm định có đủ các nội dung theo quy định tại Điều 80 của Luật Xây dựng 

năm 2014; 

b) Trường hợp hồ sơ thiết kế mời thầu EPC không có đủ các nội dung theo 

quy định tại Điều 80 của Luật Xây dựng năm 2014 để có cơ sở đánh giá về yếu tố an 

toàn xây dựng, an toàn phòng, chống cháy nổ, cơ quan chuyên môn về xây dựng thẩm 

định các nội dung quy định tại khoản 2 và khoản 3, trừ các nội dung quy định tại điểm 

c và điểm đ khoản 2 Điều 83a của Luật Xây dựng làm cơ sở cho chủ đầu tư thẩm định, 

phê duyệt thiết kế mời thầu EPC. Đồng thời, tại văn bản thông báo kết quả thẩm định 

đưa ra yêu cầu chủ đầu tư tiếp tục trình thiết kế xây dựng triển khai sau thiết kế mời 

thầu có đủ các nội dung để cơ quan chuyên môn về xây dựng thẩm định bổ sung các 

nội dung quy định tại các điểm c và điểm đ khoản 2 Điều 83a của Luật Xây dựng. 

Tại văn bản thông báo kết quả thẩm định bổ sung, cơ quan chuyên môn về xây 

dựng yêu cầu chủ đầu tư gửi hồ sơ, giấy tờ chứng minh việc đáp ứng điều kiện về cấp 

phép xây dựng đến cơ quan quản lý nhà nước về xây dựng ở địa phương kèm theo 

thông báo khởi công để theo dõi, quản lý theo quy định tại Điều 56 Nghị định này đối 

với các thiết kế xây dựng đủ điều kiện phê duyệt và thuộc đối tượng được miễn giấy 

phép xây dựng theo quy định tại điểm g khoản 2 Điều 89 của Luật Xây dựng năm 

2014 được sửa đổi, bổ sung tại khoản 30 Điều 1 của Luật số 62/2020/QH14. 

II.13 Hồ sơ trình thẩm định thiết kế xây dựng triển khai sau thiết kế cơ sở 

tại cơ quan chuyên môn về xây dựng (Điều 37 NĐ số 15/2021/NĐ-CP). 

1. Người đề nghị thẩm định trình 01 bộ hồ sơ đến cơ quan chuyên môn về xây 

dựng để tổ chức thẩm định. Hồ sơ trình thẩm định được gửi trực tiếp hoặc qua đường 

bưu điện. 

2. Hồ sơ trình thẩm định phải bảo đảm tính pháp lý, phù hợp với nội dung đề 

nghị thẩm định. Hồ sơ trình thẩm định được xem là hợp lệ khi bảo đảm các nội dung 

quy định tại khoản 3 Điều này, đúng quy cách, được trình bày với ngôn ngữ chính là 

tiếng Việt và được người đề nghị thẩm định kiểm tra, xác nhận. Phần hồ sơ thiết kế 

kiến trúc trong hồ sơ thiết kế xây dựng (nếu có) cần tuân thủ quy định theo pháp luật 

về kiến trúc. 

3. Hồ sơ trình thẩm định thiết kế xây dựng triển khai sau thiết kế cơ sở 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 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 
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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). 

II.14 Thẩm định điều chỉnh thiết kế xây dựng triển khai sau thiết kế cơ sở 

(Điều 39 NĐ số 15/2021/NĐ-CP). 

1. Cơ quan chuyên môn về xây dựng theo thẩm quyền quy định tại Điều 36 

Nghị định này thực hiện việc thẩm định thiết kế xây dựng điều chỉnh đối với các 

trường hợp: 

a) Điều chỉnh, bổ sung thiết kế xây dựng có thay đổi về địa chất công trình, tải 

trọng thiết kế, giải pháp kết cấu, vật liệu sử dụng cho kết cấu chịu lực và biện pháp tổ 

chức thi công có ảnh hưởng đến an toàn chịu lực của công trình; 

b) Khi điều chỉnh dự án đầu tư xây dựng có yêu cầu điều chỉnh thiết kế cơ sở. 

2. Việc thẩm tra thiết kế xây dựng điều chỉnh thực hiện theo quy định tại 

khoản 4 Điều 35 Nghị định này. 

3. Đối với thiết kế xây dựng điều chỉnh, bổ sung không thuộc quy định tại 

khoản 1 Điều này, chủ đầu tư tự tổ chức thẩm định làm cơ sở phê duyệt. 

4. Việc điều chỉnh dự toán xây dựng thực hiện theo quy định của Chính phủ 

về quản lý chi phí đầu tư xây dựng và quy định của pháp luật có liên quan. 

5. Hồ sơ trình thẩm định thiết kế xây dựng công trình điều chỉnh: 

a) Các thành phần hồ sơ quy định tại Điều 37 Nghị định này; 

b) Báo cáo tình hình thực tế thi công xây dựng công trình của chủ đầu tư 

(trường hợp công trình đã thi công xây dựng). 

II.15 Phê duyệt thiết kế xây dựng triển khai sau thiết kế cơ sở (Điều 40 NĐ 

số 15/2021/NĐ-CP). 

1. Việc phê duyệt thiết kế xây dựng triển khai sau thiết kế cơ sở của chủ đầu tư 

được thể hiện tại quyết định phê duyệt, gồm các nội dung chủ yếu như sau: 

a) Người phê duyệt; 

b) Tên công trình hoặc bộ phận công trình; 
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c) Tên dự án; 

d) Loại, cấp công trình; 

đ) Địa điểm xây dựng; 

e) Nhà thầu lập báo cáo khảo sát xây dựng; 

g) Nhà thầu lập thiết kế xây dựng; 

h) Đơn vị thẩm tra thiết kế xây dựng; 

i) Quy mô, chỉ tiêu kỹ thuật; các giải pháp thiết kế nhằm sử dụng hiệu quả 

năng lượng, tiết kiệm tài nguyên (nếu có); 

k) Thời hạn sử dụng theo thiết kế của công trình; 

l) Giá trị dự toán xây dựng theo từng khoản mục chi phí; 

m) Các nội dung khác. 

2. Mẫu quyết định phê duyệt thiết kế xây dựng triển khai sau thiết kế cơ sở đối 

với các dự án sử dụng vốn đầu tư công, vốn nhà nước ngoài đầu tư công quy định tại 

Mẫu số 07 Phụ lục I Nghị định này. 

3. Trong trường hợp thực hiện quản lý dự án theo hình thức Ban quản lý dự án 

chuyên ngành, Ban quản lý dự án khu vực hoặc Ban quản lý dự án một dự án, Chủ 

đầu tư được ủy quyền cho Ban quản lý dự án trực thuộc phê duyệt thiết kế xây dựng. 

4. Người được giao phê duyệt thiết kế xây dựng đóng dấu, ký xác nhận trực 

tiếp vào hồ sơ thiết kế xây dựng được phê duyệt (gồm thuyết minh và bản vẽ thiết kế). 

Mẫu dấu phê duyệt thiết kế xây dựng quy định tại Mẫu số 08 Phụ lục I Nghị định này. 

III. LẬP, THẨM ĐỊNH, PHÊ DUYỆT DỰ ÁN, BÁO CÁO KINH TẾ - 

KXY THUẬT, THIẾT KẾ BẢN VẼ THI CÔNG TU BỔ DI TÍCH ĐÃ ĐƯỢC 

XẾP HẠNG. 

III.1 Nội dung dự án tu bổ di tích (Điều 15 NĐ số 166/2018/NĐ-CP) 

1. Thuyết minh dự án tu bổ di tích bao gồm các nội dung sau: 

a) Căn cứ lập dự án tu bổ di tích; 

b) Giới thiệu khái quát về di tích và giá trị lịch sử, văn hóa, khoa học, thẩm mỹ 

của di tích; 

c) Báo cáo khảo sát chi tiết về các vấn đề lịch sử, khảo cổ, văn hóa, kiến trúc, 

nghệ thuật, quá trình xây dựng, tu bổ, kỹ thuật, vật liệu xây dựng di tích; đánh giá tình 

trạng kỹ thuật, tình hình quản lý, bảo vệ và phát huy giá trị di tích và các kết quả khảo 

sát theo quy định của pháp luật về xây dựng; 

d) Mục tiêu dự án tu bổ di tích; 

đ) Quan điểm, nguyên tắc bảo quản, tu bổ, phục hồi di tích; 

e) Phương án quy hoạch mặt bằng tổng thể di tích và các phương án: Giải tỏa 

vi phạm di tích (nếu có); bảo quản, tu bổ, phục hồi từng hạng mục của di tích; tôn tạo 

cảnh quan; bảo vệ di tích và các hiện vật trong quá trình thi công; duy trì hoạt động tại 

di tích trong quá trình thi công; phòng, chống mối mọt, cháy nổ; xây dựng công trình 

mới và hạ tầng kỹ thuật; 

g) Giải pháp kỹ thuật, công nghệ, vật liệu sử dụng để bảo quản, tu bổ, phục hồi 

di tích; 
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h) Chỉ tiêu đối với thiết kế kiến trúc công trình xây dựng mới; 

i) Đánh giá tác động môi trường của dự án tu bổ di tích bao gồm các nội dung 

sau: 

- Liệt kê chất thải và đánh giá tác động của chất thải phát sinh từ việc thực hiện 

dự án; 

- Biện pháp xử lý chất thải và các biện pháp giảm thiểu tác động đến môi 

trường và sức khỏe cộng đồng. 

Trường hợp dự án sử dụng đất di tích mà không thuộc dự án tu bổ di tích thì 

phải thực hiện đánh giá tác động môi trường theo quy định của pháp luật về bảo vệ 

môi trường. 

k) Phương án bảo dưỡng, quản lý, bảo vệ và phát huy giá trị di tích sau khi 

hoàn thành dự án; 

l) Dự toán kinh phí và nguồn vốn thực hiện dự án tu bổ di tích; 

m) Tiến độ thực hiện dự án bổ di tích. 

2. Bộ ảnh màu kích thước 10 x 15 cm, chụp vào thời điểm khảo sát, thể hiện 

tổng thể và từng hạng mục di tích, kết cấu tiêu biểu, hiện vật, tình trạng kỹ thuật của 

công trình. 

3. Thiết kế cơ sở của dự án tu bổ di tích gồm: 

a) Bản vẽ, ảnh tư liệu liên quan đến quá trình hình thành, tồn tại, biến đổi và 

những lần tu bổ trước đây của di tích; 

b) Các bản vẽ hiện trạng di tích gồm: 

- Bản vẽ xác định vị trí di tích trên bản đồ hành chính cấp tỉnh, tỷ lệ 1:50.000; 

- Bản vẽ hiện trạng mặt bằng tổng thể di tích, tỷ lệ 1:500; 

- Bản vẽ hiện trạng mặt bằng, mặt đứng, mặt cắt từng hạng mục công trình, bản 

vẽ hiện trạng từng bộ phận của công trình cần bảo quản, tu bổ, phục hồi, tỷ lệ 1:50; 

c) Bản vẽ thiết kế bảo quản, tu bổ, phục hồi di tích gồm: 

- Bản vẽ quy hoạch mặt bằng tổng thể di tích, tỷ lệ 1:500; 

- Bản vẽ thiết kế mặt bằng, mặt đứng, mặt cắt từng hạng mục công trình, bản 

vẽ thiết kế từng bộ phận của công trình được bảo quản, tu bổ, phục hồi, tỷ lệ 1:50; 

d) Bản vẽ thiết kế công trình xây dựng mới theo quy định của pháp luật về xây dựng; 

đ) Bản vẽ phối cảnh thể hiện trên khổ giấy A3. 

4. Trường hợp chỉ thực hiện nội dung bảo quản di tích thì dự án bảo quản di 

tích gồm nội dung sau: 

a) Thuyết minh: 

- Căn cứ lập dự án bảo quản di tích; 

- Giới thiệu khái quát về di tích và giá trị lịch sử, văn hóa, khoa học, thẩm mỹ 

của di tích; 

- Kết quả khảo sát về tình trạng kỹ thuật của di tích hoặc hiện vật thuộc di tích 

cần bảo quản; 

- Mục tiêu bảo quản di tích; 

- Quan điểm, nguyên tắc bảo quản di tích; 
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- Phương án bảo quản từng hạng mục của di tích; phương án bảo vệ di tích, 

hiện vật và phương án duy trì hoạt động ở di tích trong quá trình thi công; 

- Giải pháp kỹ thuật, công nghệ, vật liệu sử dụng để bảo quản di tích; 

- Phương án bảo dưỡng di tích sau khi hoàn thành dự án; 

- Dự toán kinh phí và nguồn vốn thực hiện; 

- Tiến độ thực hiện dự án. 

b) Bộ ảnh màu kích thước 10 x 15 cm, chụp vào thời điểm khảo sát, thể hiện 

tình trạng kỹ thuật công trình và hiện vật cần bảo quản; 

c) Thiết kế cơ sở của dự án bảo quản di tích gồm: 

- Bản vẽ, ảnh tư liệu liên quan đến những lần bảo quản trước đây; 

- Bản vẽ hiện trạng từng bộ phận của công trình và hiện vật cần bảo quản, tỷ lệ 1:50; 

- Bản vẽ thiết kế từng bộ phận của công trình và hiện vật được bảo quản, tỷ lệ 1:50. 

Thẩm quyền lập, thẩm định và phê duyệt dự án bảo quản di tích được thực 

hiện như quy định đối với dự án tu bổ di tích. 

III.2 Báo cáo kinh tế - kỹ thuật tu bổ di tích (Điều 16 NĐ số 166/2018/NĐ-CP) 

1. Báo cáo kinh tế - kỹ thuật tu bổ di tích được lập trong trường hợp sau: 

a) Việc bảo quản, tu bổ, phục hồi di tích chỉ dừng ở mức độ gia cố, sửa chữa 

nhỏ những hạng mục, cấu kiện đơn giản, ít ảnh hưởng đến yếu tố gốc cấu thành di tích 

mà không phải lựa chọn các phương án khác nhau; 

b) Cải tạo công trình không có yếu tố gốc cấu thành giá trị di tích hoặc xây 

dựng công trình mới phục vụ việc bảo vệ và phát huy giá trị di tích. 

2. Nội dung báo cáo kinh tế - kỹ thuật tu bổ di tích: 

a) Thuyết minh báo cáo kinh tế - kỹ thuật tu bổ di tích gồm: 

- Căn cứ lập báo cáo kinh tế - kỹ thuật tu bổ di tích; 

- Giới thiệu khái quát về di tích và giá trị lịch sử, văn hóa, khoa học, thẩm mỹ 

của di tích; 

- Báo cáo khảo sát sơ bộ về các vấn đề kiến trúc, nghệ thuật, kỹ thuật, vật liệu 

xây dựng di tích; đánh giá tình trạng kỹ thuật; 

- Mục tiêu bảo quản, tu bổ, phục hồi di tích; 

- Phương án bảo quản, tu bổ, phục hồi, sửa chữa nhỏ từng hạng mục, cấu kiện 

đơn giản của di tích và các phương án: bảo vệ di tích và hiện vật trong quá trình thi 

công; phòng, chống mối mọt, cháy nổ; xây dựng công trình mới, hạ tầng kỹ thuật; 

- Dự toán kinh phí và nguồn vốn thực hiện; 

b) Bộ ảnh màu kích thước 10 x 15 cm, chụp vào thời điểm khảo sát, thể hiện 

vị trí và chi tiết các hạng mục được lập báo cáo kinh tế - kỹ thuật; 

c) Thiết kế bản vẽ thi công của báo cáo kinh tế - kỹ thuật tu bổ di tích gồm: 

- Bản vẽ hiện trạng di tích bao gồm: bản vẽ hiện trạng mặt bằng tổng thể di 

tích, tỷ lệ 1:500; bản vẽ hiện trạng mặt bằng, mặt đứng, mặt cắt từng hạng mục công 

trình, cấu kiện thuộc di tích, tỷ lệ 1:50; 

- Bản vẽ thiết kế gia cố, sửa chữa nhỏ những hạng mục, cấu kiện đơn giản bao 

gồm: bản vẽ thiết kế mặt bằng tổng thể di tích, tỷ lệ 1:500; bản vẽ thiết kế mặt bằng, 



26 

 

 

mặt đứng, mặt cắt từng hạng mục di tích; bản vẽ thiết kế bộ phận được bảo quản, tu 

bổ, phục hồi, tỷ lệ 1:50; 

- Bản vẽ thiết kế cải tạo công trình cũ hoặc xây dựng công trình mới theo quy 

định của pháp luật về xây dựng; 

- Bản vẽ phối cảnh di tích thể hiện trên khổ giấy A3. 

III.3 Thẩm quyền lập dự án tu bổ di tích, báo cáo kinh tế - kỹ thuật tu bổ di 

tích (Điều 17 NĐ số 166/2018/NĐ-CP) 

1. Căn cứ danh mục dự án thành phần của quy hoạch di tích đã được phê 

duyệt, sự xuống cấp của di tích và khả năng bố trí kinh phí đầu tư từ nguồn ngân sách 

nhà nước hoặc khả năng huy động nguồn kinh phí khác theo quy định của pháp luật về 

đầu tư và đầu tư công, Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp tỉnh hoặc Thủ trưởng bộ, ngành 

được giao trực tiếp quản lý di tích quyết định việc lập dự án tu bổ di tích, báo cáo kinh 

tế - kỹ thuật tu bổ di tích và lựa chọn chủ đầu tư của dự án tu bổ di tích, báo cáo kinh tế 

- kỹ thuật tu bổ di tích. 

2. Chủ đầu tư quy định tại khoản 1 Điều này chịu trách nhiệm lựa chọn tổ 

chức có đủ điều kiện hành nghề lập dự án tu bổ di tích, lập báo cáo kinh tế - kỹ thuật tu 

bổ di tích theo quy định của pháp luật hiện hành. 

III.4 Thẩm quyền thẩm định, phê duyệt dự án tu bổ di tích, báo cáo kinh tế - 

kỹ thuật tu bổ di tích (Điều 18 NĐ số 166/2018/NĐ-CP) 

1. Thẩm quyền thẩm định dự án tu bổ di tích, báo cáo kinh tế - kỹ thuật tu bổ 

di tích: 

a) Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch thẩm định dự án tu bổ di tích, 

báo cáo kinh tế - kỹ thuật tu bổ di tích đối với di sản văn hóa và thiên nhiên thế giới, di 

tích quốc gia đặc biệt, di tích quốc gia theo đề nghị của Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp 

tỉnh hoặc Thủ trưởng bộ, ngành được giao trực tiếp quản lý di tích; 

b) Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch, Sở Văn hóa và Thể thao thẩm 

định dự án tu bổ di tích, báo cáo kinh tế - kỹ thuật tu bổ di tích đối với di tích cấp tỉnh. 

2. Thẩm quyền phê duyệt dự án tu bổ di tích, báo cáo kinh tế - kỹ thuật tu bổ 

di tích: 

Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp tỉnh hoặc Thủ trưởng bộ, ngành được giao trực 

tiếp quản lý di tích phê duyệt dự án tu bổ di tích, báo cáo kinh tế - kỹ thuật tu bổ di tích 

đối với di sản văn hóa và thiên nhiên thế giới, di tích quốc gia đặc biệt, di tích quốc gia 

sau khi có văn bản thẩm định của Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch; phê 

duyệt dự án tu bổ di tích, báo cáo kinh tế - kỹ thuật tu bổ di tích đối với di tích cấp tỉnh 

sau khi có văn bản thẩm định của Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch, Sở Văn 

hóa và Thể thao. 

III.5 Hồ sơ trình thẩm định, phê duyệt dự án tu bổ di tích, báo cáo kinh tế - 

kỹ thuật tu bổ di tích (Điều 19 NĐ số 166/2018/NĐ-CP) 

1. Tờ trình đề nghị thẩm định dự án tu bổ di tích, báo cáo kinh tế - kỹ thuật tu 

bổ di tích theo Mẫu số 03 tại Phụ lục ban hành kèm theo Nghị định này hoặc văn bản 

đề nghị phê duyệt dự án tu bổ di tích, báo cáo kinh tế - kỹ thuật tu bổ di tích theo Mẫu 

số 04 tại Phụ lục ban hành kèm theo Nghị định này. 

2. Thuyết minh dự án tu bổ di tích, bộ ảnh màu và thiết kế cơ sở hoặc thuyết 
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minh báo cáo kinh tế - kỹ thuật tu bổ di tích, bộ ảnh màu và thiết kế bản vẽ thi công. 

3. Văn bản thẩm định của cơ quan có thẩm quyền theo quy định tại Điều 18 

Nghị định này (đối với trường hợp trình phê duyệt). 

III.6 Trình tự lập, thẩm định, phê duyệt dự án tu bổ di tích, báo cáo kinh tế - 

kỹ thuật tu bổ di tích (Điều 20 NĐ số 166/2018/NĐ-CP) 

1. Khảo sát, thu thập tài liệu về yếu tố kinh tế - xã hội, môi trường tự nhiên và 

những vấn đề liên quan đến di tích. 

2. Lập dự án tu bổ di tích, báo cáo kinh tế - kỹ thuật tu bổ di tích. 

3. Lấy ý kiến của tổ chức, cá nhân có liên quan về dự án tu bổ di tích, báo cáo 

kinh tế - kỹ thuật tu bổ di tích. 

4. Tiếp thu ý kiến của tổ chức, cá nhân. 

5. Thẩm định, trình phê duyệt, phê duyệt dự án tu bổ di tích, báo cáo kinh tế - 

kỹ thuật tu bổ di tích. 

6. Công bố dự án tu bổ di tích, báo cáo kinh tế - kỹ thuật tu bổ di tích đã được 

phê duyệt tại di tích trong thời hạn 15 ngày làm việc, kể từ ngày dự án, báo cáo kinh tế 

- kỹ thuật được phê duyệt, với các nội dung sau: 

a) Thuyết minh nội dung cơ bản của dự án tu bổ di tích, báo cáo kinh tế - kỹ 

thuật và tổng dự toán kinh phí thực hiện, trừ nội dung có liên quan đến quốc phòng, an 

ninh, bí mật nhà nước; 

b) Bản vẽ tổng mặt bằng tu bổ và bản vẽ công trình được tu bổ; 

c) Thời gian thực hiện dự án, báo cáo kinh tế - kỹ thuật tu bổ di tích; 

d) Tên chủ đầu tư, tên tổ chức lập dự án, báo cáo kinh tế - kỹ thuật tu bổ di tích. 

III.7 Thủ tục thẩm định, phê duyệt dự án tu bổ di tích, báo cáo kinh tế - kỹ 

thuật tu bổ di tích (Điều 21 NĐ số 166/2018/NĐ-CP) 

1. Thẩm định dự án tu bổ di tích, báo cáo kinh tế - kỹ thuật tu bổ di tích: 

a) Đối với dự án tu bổ di tích, báo cáo kinh tế - kỹ thuật tu bổ di tích là di sản 

văn hóa và thiên nhiên thế giới, di tích quốc gia đặc biệt, di tích quốc gia, Chủ tịch Ủy 

ban nhân dân cấp tỉnh hoặc Thủ trưởng bộ, ngành được giao trực tiếp quản lý di tích 

gửi trực tiếp hoặc qua đường bưu điện 01 bộ hồ sơ theo quy định tại Điều 18 Nghị 

định này đến Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch để thẩm định. 

Trong thời hạn 20 ngày làm việc, kể từ ngày nhận được hồ sơ hợp lệ, Bộ 

trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch có trách nhiệm thẩm định và tổng hợp kết 

quả thẩm định bằng văn bản đồng ý hoặc văn bản góp ý điều chỉnh, bổ sung. 

Trường hợp chưa đủ hồ sơ hợp lệ, trong vòng 05 ngày làm việc, kể từ ngày 

tiếp nhận hồ sơ, Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch có văn bản yêu cầu bổ 

sung hoàn thiện hồ sơ; 

b) Đối với dự án tu bổ di tích, báo cáo kinh tế - kỹ thuật tu bổ di tích là di tích 

cấp tỉnh, chủ đầu tư dự án tu bổ di tích gửi trực tiếp hoặc qua đường bưu điện 01 bộ hồ 

sơ theo quy định tại Điều 19 Nghị định này đến Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch, Sở 

Văn hóa và Thể thao nơi có di tích để thẩm định. 

Trong thời hạn 20 ngày làm việc, kể từ ngày nhận được hồ sơ hợp lệ, Giám 

đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch, Sở Văn hóa và Thể thao có trách nhiệm thẩm 
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định và tổng hợp kết quả thẩm định bằng văn bản đồng ý hoặc văn bản góp ý điều 

chỉnh, bổ sung. 

Trường hợp chưa đủ hồ sơ hợp lệ, trong vòng 05 ngày làm việc, kể từ ngày 

tiếp nhận hồ sơ, Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch, Sở Văn hóa và Thể thao 

có văn bản yêu cầu bổ sung hoàn thiện hồ sơ; 

c) Trường hợp di tích có nguy cơ bị hủy hoại hoặc cần tu bổ, tôn tạo đột xuất 

phục vụ nhiệm vụ chính trị đặc biệt thì thời hạn thẩm định dự án tu bổ di tích, báo cáo 

kinh tế - kỹ thuật tu bổ di tích là 07 ngày làm việc. 

2. Phê duyệt dự án tu bổ di tích, báo cáo kinh tế - kỹ thuật tu bổ di tích: 

a) Chủ đầu tư dự án tu bổ di tích gửi trực tiếp hoặc qua đường bưu điện 01 bộ 

hồ sơ theo quy định tại Điều 19 Nghị định này đến Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp tỉnh 

hoặc Thủ trưởng bộ, ngành được giao trực tiếp quản lý di tích hoặc người được ủy 

quyền để phê duyệt. 

Trong thời hạn 20 ngày làm việc, kể từ ngày nhận được hồ sơ hợp lệ, Chủ tịch 

Ủy ban nhân dân cấp tỉnh hoặc Thủ trưởng bộ, ngành được giao trực tiếp quản lý di 

tích hoặc người được ủy quyền có trách nhiệm phê duyệt. 

Trường hợp chưa đủ hồ sơ hợp lệ, trong vòng 05 ngày làm việc, kể từ ngày 

tiếp nhận hồ sơ, Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp tỉnh hoặc Thủ trưởng bộ, ngành được 

giao trực tiếp quản lý di tích hoặc người được ủy quyền có văn bản yêu cầu bổ sung 

hoàn thiện hồ sơ; 

b) Đối với dự án tu bổ di tích, báo cáo kinh tế - kỹ thuật tu bổ di tích quy định 

tại điểm c khoản 1 Điều này, thời hạn phê duyệt là 07 ngày làm việc. 

III.8 Thiết kế bản vẽ thi công bảo quản, tu bổ, phục hồi di tích (Điều 22 NĐ 

số 166/2018/NĐ-CP) 

1. Chủ đầu tư dự án tu bổ di tích lập thiết kế bản vẽ thi công bảo quản, tu bổ, 

phục hồi di tích sau khi dự án tu bổ di tích được cơ quan có thẩm quyền quy định tại 

khoản 2 Điều 18 Nghị định này phê duyệt. Thẩm quyền phê duyệt thiết kế bản vẽ thi 

công bảo quản, tu bổ, phục hồi di tích được thực hiện theo quy định của pháp luật về 

xây dựng. 

2. Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch quy định nội dung, thẩm quyền 

thẩm định thiết kế bản vẽ thi công bảo quản, tu bổ, phục hồi di tích. 

III.9 Điều chỉnh dự án tu bổ di tích, báo cáo kinh tế - kỹ thuật tu bổ di tích 

(Điều 23 NĐ số 166/2018/NĐ-CP) 

1. Dự án tu bổ di tích và báo cáo kinh tế - kỹ thuật tu bổ di tích được điều 

chỉnh khi có một trong các trường hợp sau đây: 

a) Có phát hiện mới về di tích; 

b) Quy hoạch di tích có liên quan được điều chỉnh; 

c) Xuất hiện yếu tố mới có khả năng hủy hoại hoặc gây nguy cơ hủy hoại di tích; 

d) Các trường hợp khác theo quy định của pháp luật về xây dựng. 

2. Thẩm quyền, trình tự, thủ tục thẩm định, phê duyệt điều chỉnh dự án tu bổ 

di tích, báo cáo kinh tế - kỹ thuật tu bổ di tích thực hiện theo quy định tại các Điều 17, 

18, 20 và 21 Nghị định này. 
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IV. GIẤY PHÉP XÂY DỰNG, KHỞI CÔNG XÂY DỰNG CÔNG 

TRÌNH. 

IV.1 Giấy phép xây dựng (Khoản 17 Điều 3 Luật Xây dựng số 

50/2014/QH13).  

Giấy phép xây dựng là văn bản pháp lý do cơ quan nhà nước có thẩm quyền 

cấp cho chủ đầu tư để xây dựng mới, sửa chữa, cải tạo, di dời công trình. 

IV.2 Quy định chung về cấp giấy phép xây dựng (Khoản 30 Điều 1 Luật 

Xây dựng sửa đổi số 62/2020/QH14). 

1. Công trình xây dựng phải có giấy phép xây dựng do cơ quan nhà nước có 

thẩm quyền cấp cho chủ đầu tư theo quy định của Luật này, trừ các trường hợp quy 

định tại khoản 2 Điều này. 

2. Các trường hợp được miễn giấy phép xây dựng gồm: 

a) Công trình bí mật nhà nước; công trình xây dựng khẩn cấp; 

b) Công trình thuộc dự án sử dụng vốn đầu tư công được Thủ tướng Chính 

phủ, người đứng đầu cơ quan trung ương của tổ chức chính trị, Viện kiểm sát nhân 

dân tối cao, Tòa án nhân dân tối cao, Kiểm toán nhà nước, Văn phòng Chủ tịch nước, 

Văn phòng Quốc hội, bộ, cơ quan ngang bộ, cơ quan thuộc Chính phủ, cơ quan trung 

ương của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và của tổ chức chính trị - xã hội, Chủ tịch Ủy 

ban nhân dân các cấp quyết định đầu tư xây dựng; 

c) Công trình xây dựng tạm theo quy định tại Điều 131 của Luật này; 

d) Công trình sửa chữa, cải tạo bên trong công trình hoặc công trình sửa chữa, 

cải tạo mặt ngoài không tiếp giáp với đường trong đô thị có yêu cầu về quản lý kiến trúc 

theo quy định của cơ quan nhà nước có thẩm quyền; nội dung sửa chữa, cải tạo không 

làm thay đổi công năng sử dụng, không làm ảnh hưởng đến an toàn kết cấu chịu lực của 

công trình, phù hợp với quy hoạch xây dựng đã được cơ quan nhà nước có thẩm quyền 

phê duyệt, yêu cầu về an toàn phòng, chống cháy, nổ và bảo vệ môi trường; 

đ) Công trình quảng cáo không thuộc đối tượng phải cấp giấy phép xây dựng 

theo quy định của pháp luật về quảng cáo; công trình hạ tầng kỹ thuật viễn thông thụ 

động theo quy định của Chính phủ; 

e) Công trình xây dựng nằm trên địa bàn hai đơn vị hành chính cấp tỉnh trở 

lên, công trình xây dựng theo tuyến ngoài đô thị phù hợp với quy hoạch xây dựng 

hoặc quy hoạch có tính chất kỹ thuật, chuyên ngành đã được cơ quan nhà nước có 

thẩm quyền phê duyệt; 

g) 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 và đáp ứng các điều kiện về cấp giấy phép xây dựng theo quy 

định của Luật này; 

h) Nhà ở riêng lẻ có quy mô dưới 07 tầng thuộc dự án đầu tư xây dựng khu đô 

thị, dự án đầu tư xây dựng nhà ở có quy hoạch chi tiết 1/500 đã được cơ quan nhà 

nước có thẩm quyền phê duyệt; 

i) Công trình xây dựng cấp IV, nhà ở riêng lẻ ở nông thôn có quy mô dưới 07 

tầng và thuộc khu vực không có quy hoạch đô thị, quy hoạch xây dựng khu chức năng 

hoặc quy hoạch chi tiết xây dựng điểm dân cư nông thôn đã được cơ quan nhà nước có 
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thẩm quyền phê duyệt; công trình xây dựng cấp IV, nhà ở riêng lẻ ở miền núi, hải đảo 

thuộc khu vực không có quy hoạch đô thị, quy hoạch xây dựng khu chức năng; trừ công 

trình, nhà ở riêng lẻ được xây dựng trong khu bảo tồn, khu di tích lịch sử - văn hóa; 

k) Chủ đầu tư xây dựng công trình quy định tại các điểm b, e, g, h và i khoản 

này, trừ nhà ở riêng lẻ quy định tại điểm i khoản này có trách nhiệm gửi thông báo thời 

điểm khởi công xây dựng, hồ sơ thiết kế xây dựng theo quy định đến cơ quan quản lý 

nhà nước về xây dựng tại địa phương để quản lý. 

3. Giấy phép xây dựng gồm: 

a) Giấy phép xây dựng mới; 

b) Giấy phép sửa chữa, cải tạo; 

c) Giấy phép di dời công trình; 

d) Giấy phép xây dựng có thời hạn. 

4. Công trình được cấp giấy phép xây dựng theo giai đoạn khi đã có thiết kế 

xây dựng triển khai sau thiết kế cơ sở của từng giai đoạn được thẩm định và phê duyệt 

theo quy định của Luật này. 

5. Đối với dự án đầu tư xây dựng có nhiều công trình, giấy phép xây dựng 

được cấp cho một, một số hoặc tất cả các công trình thuộc dự án khi các công trình có 

yêu cầu thi công đồng thời, bảo đảm các yêu cầu về điều kiện, thời hạn cấp giấy phép 

xây dựng và yêu cầu đồng bộ của dự án. 

IV.3 Thẩm quyền cấp giấy phép xây dựng (Khoản 37 Điều 1 Luật Xây dựng 

sửa đổi số 62/2020/QH14). 

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

tượng có yêu cầu phải cấp giấy phép xây dựng trên địa bàn tỉnh. Ủy ban nhân dân cấp 

tỉnh phân cấp, ủy quyền cho Sở Xây dựng, Ban quản lý khu công nghiệp cấp giấy 

phép xây dựng thuộc chức năng và phạm vi quản lý của cơ quan này; 

Ủy ban nhân dân cấp huyện cấp giấy phép xây dựng đối với công trình cấp III, 

cấp IV và nhà ở riêng lẻ trên địa bàn do mình quản lý. 

IV.4 Hồ sơ đề nghị cấp giấy phép xây dựng công trình tôn giáo đối với 

trường hợp xây dựng mới (Điều 43 NĐ số 15/2021/NĐ-CP). 

1. Đơn đề nghị cấp giấy phép xây dựng theo quy định tại Mẫu số 01 Phụ lục II 

Nghị định này; 

2. Một trong những giấy tờ chứng minh quyền sử dụng đất theo quy định của 

pháp luật về đất đai; 

3. Quyết định phê duyệt dự án; 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 theo quy định tại khoản 

4 Điều 41 Nghị định này; giấy chứng nhận thẩm duyệt thiết kế về phòng cháy và chữa 

cháy và các tài liệu, bản vẽ được thẩm duyệt kèm theo theo quy định của pháp luật về 

phòng cháy, chữa cháy; văn bản kết quả thực hiện thủ tục về bảo vệ môi trường theo 

quy định của pháp luật về bảo vệ môi trường đối với trường hợp không thẩm định báo 

cáo nghiên cứu khả thi đầu tư xây dựng tại cơ quan chuyên môn về xây dựng; 

4. 02 bộ bản vẽ thiết kế xây dựng trong hồ sơ thiết kế xây dựng triển khai sau 

thiết kế cơ sở được phê duyệt theo quy định của pháp luật về xây dựng, gồm; bản vẽ 
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tổng mặt bằng toàn dự án, mặt bằng định vị công trình trên lô đất; bản vẽ kiến trúc các 

mặt bằng, các mặt đứng và mặt cắt chủ yếu của công trình; bản vẽ mặt bằng, mặt cắt 

móng; các bản vẽ thể hiện giải pháp kết cấu chính của công trình; bản vẽ mặt bằng đấu 

nối với hệ thống hạ tầng kỹ thuật bên ngoài công trình, dự án; 

5. Văn bản chấp thuận về sự cần thiết xây dựng và quy mô công trình của cơ 

quan chuyên môn về tín ngưỡng, tôn giáo thuộc Ủy ban nhân dân cấp tỉnh; 

IV.5 Hồ sơ đề nghị cấp giấy phép xây dựng công trình tín ngưỡng đối với 

trường hợp xây dựng mới (Điều 43 NĐ số 15/2021/NĐ-CP). 

1. Đơn đề nghị cấp giấy phép xây dựng theo quy định tại Mẫu số 01 Phụ lục II 

Nghị định này. 

2. Một trong những giấy tờ chứng minh quyền sử dụng đất theo quy định của 

pháp luật về đất đai. 

3. 02 bộ bản vẽ thiết kế xây dựng kèm theo Giấy chứng nhận thẩm duyệt thiết 

kế về phòng cháy, chữa cháy kèm theo bản vẽ thẩm duyệt trong trường hợp pháp luật 

về phòng cháy và chữa cháy có yêu cầu; báo cáo kết quả thẩm tra thiết kế xây dựng 

trong trường hợp pháp luật về xây dựng có yêu cầu, gồm: 

a) Bản vẽ mặt bằng công trình trên lô đất kèm theo sơ đồ vị trí công trình; 

b) Bản vẽ mặt bằng các tầng, các mặt đứng và mặt cắt chính của công trình; 

c) Bản vẽ mặt bằng móng và mặt cắt móng kèm theo sơ đồ đấu nối hệ thống 

hạ tầng kỹ thuật bên ngoài công trình gồm cấp nước, thoát nước, cấp điện; 

d) Đối với công trình xây dựng có công trình liền kề phải có bản cam kết bảo 

đảm an toàn đối với công trình liền kề; 

4. Ý kiến của cơ quan chuyên môn về tín ngưỡng, tôn giáo thuộc Ủy ban nhân 

dân cấp tỉnh (trường hợp pháp luật về tín ngưỡng, tôn giáo có quy định);  

5. Báo cáo kết quả thẩm tra thiết kế xây dựng đối với các công trình tín 

ngưỡng ảnh hưởng lớn đến an toàn, lợi ích cộng đồng; 

IV.6 Hồ sơ đề nghị cấp giấy phép xây dựng công trình tín ngưỡng, tôn giáo 

đối với trường hợp xây dựng mới thuộc dự án bảo quản, tu bổ, phục hồi di tích lịch 

sử - văn hóa, danh lam thắng cảnh (Điều 43 NĐ số 15/2021/NĐ-CP). 

Ngoài các tài liệu quy định tại đối với công trình tín ngưỡng, tôn giáo, phải bổ 

sung văn bản về sự cần thiết xây dựng và quy mô công trình của cơ quan quản lý nhà 

nước về văn hóa theo quy định của pháp luật về di sản văn hóa. 

IV.7 Hồ sơ đề nghị cấp giấy phép xây dựng đối với trường hợp sửa chữa, 

cải tạo công trình (Điều 47 NĐ số 15/2021/NĐ-CP). 

1. Đơn đề nghị cấp giấy phép sửa chữa, cải tạo công trình, nhà ở riêng lẻ theo 

Mẫu số 01 Phụ lục II Nghị định này. 

2. Một trong những giấy tờ chứng minh về quyền sở hữu, quản lý, sử dụng 

công trình, nhà ở riêng lẻ theo quy định của pháp luật. 

3. Bản vẽ hiện trạng của các bộ phận công trình dự kiến sửa chữa, cải tạo đã 

được phê duyệt theo quy định có tỷ lệ tương ứng với tỷ lệ các bản vẽ của hồ sơ đề nghị 

cấp phép sửa chữa, cải tạo và ảnh chụp (kích thước tối thiểu 10 x 15 cm) hiện trạng 

công trình và công trình lân cận trước khi sửa chữa, cải tạo. 
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4. Hồ sơ thiết kế sửa chữa, cải tạo tương ứng với mỗi loại công trình theo quy 

định tại Điều 43 hoặc Điều 46 Nghị định này. 

5. Đối với các công trình di tích lịch sử - văn hóa và danh lam, thắng cảnh đã 

được xếp hạng thì phải có văn bản chấp thuận về sự cần thiết xây dựng và quy mô 

công trình của cơ quan quản lý nhà nước về văn hóa. 

IV.8 Hồ sơ đề nghị cấp giấy phép xây dựng di dời công trình (Điều 48 NĐ 

số 15/2021/NĐ-CP). 

1. Đơn đề nghị cấp giấy phép di dời công trình theo Mẫu số 01 Phụ lục II Nghị 

định này. 

2. Các tài liệu theo quy định tại khoản 2, khoản 3, khoản 4 và khoản 5 Điều 97 

Luật Xây dựng năm 2014, gồm: 

- Bản sao giấy tờ chứng minh quyền sử dụng đất nơi công trình sẽ di dời đến 

và giấy tờ hợp pháp về sở hữu công trình theo quy định của pháp luật; 

- Bản vẽ hoàn công công trình (nếu có) hoặc bản vẽ thiết kế mô tả thực trạng 

công trình được di dời, gồm mặt bằng, mặt cắt móng và bản vẽ kết cấu chịu lực chính; 

bản vẽ tổng mặt bằng địa điểm công trình sẽ được di dời tới; bản vẽ mặt bằng, mặt cắt 

móng tại địa điểm công trình sẽ di dời đến; 

- Báo cáo kết quả khảo sát đánh giá chất lượng hiện trạng của công trình do tổ 

chức, cá nhân có đủ điều kiện năng lực thực hiện; 

- Phương án di dời do tổ chức, cá nhân có đủ điều kiện năng lực thực hiện 

gồm: 

+ Phần thuyết minh về hiện trạng công trình và khu vực công trình sẽ được di 

dời đến; giải pháp di dời, phương án bố trí sử dụng phương tiện, thiết bị, nhân lực; giải 

pháp bảo đảm an toàn cho công trình, người, máy móc, thiết bị và công trình lân cận; 

bảo đảm vệ sinh môi trường; tiến độ di dời; tổ chức, cá nhân thực hiện di dời công 

trình; 

+ Phần bản vẽ biện pháp thi công di dời công trình. 

IV.9 Nghĩa vụ của người đề nghị cấp giấy phép xây dựng (Điều 106 Luật 

Xây dựng số 50/2014/QH13 và Khoản 38 Điều 1 Luật Xây dựng sửa đổi số 

62/2020/QH14). 

Tổ chức, cá nhân đề nghị cấp giấy phép xây dựng có các nghĩa vụ sau: 

a) Nộp đầy đủ hồ sơ và lệ phí cấp giấy phép xây dựng; 

b) Chịu trách nhiệm về tính chính xác, trung thực của nội dung hồ sơ đề nghị 

cấp giấy phép xây dựng; 

c) Thông báo ngày khởi công xây dựng theo quy định tại điểm e khoản 1 Điều 

107 của Luật này. 

d) Thực hiện đúng nội dung của giấy phép xây dựng. 

IV.10 Điều kiện khởi công xây dựng công trình (Điều 107 Luật Xây dựng 

số 50/2014/QH13 và Khoản 39 Điều 1 Luật Xây dựng sửa đổi số 62/2020/QH14). 

Việc khởi công xây dựng công trình phải bảo đảm các điều kiện sau: 

a) Có mặt bằng xây dựng để bàn giao toàn bộ hoặc từng phần theo tiến độ xây dựng; 

b) Có giấy phép xây dựng đối với công trình phải có giấy phép xây dựng theo 
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quy định tại Điều 89 của Luật này; 

c) Có thiết kế bản vẽ thi công của hạng mục công trình, công trình khởi công 

đã được phê duyệt; 

d) Chủ đầu tư đã ký kết hợp đồng với nhà thầu thực hiện các hoạt động xây 

dựng liên quan đến công trình được khởi công theo quy định của phập luật; 

đ) Có biện pháp bảo đảm an toàn, bảo vệ môi trường trong quá trình thi công 

xây dựng; 

e) Chủ đầu tư đã gửi thông báo về ngày khởi công xây dựng đến cơ quan quản 

lý nhà nước về xây dựng tại địa phương trước thời điểm khởi công xây dựng ít nhất là 

03 ngày làm việc. 

V. XỬ LÝ VI PHẠM HÀNH CHÍNH TRONG HOẠT ĐỘNG ĐẦU TƯ 

XÂY DỰNG. 

V.1 Hình thức xử phạt và biện pháp khắc phục hậu quả (Điều 3 NĐ số 

139/2017/NĐ-CP). 

1. Hình thức xử phạt chính: 

a) Cảnh cáo; 

b) Phạt tiền. 

2. Hình thức xử phạt bổ sung: 

Tước quyền sử dụng giấy phép, chứng chỉ năng lực, chứng chỉ hành nghề 

hoặc đình chỉ hoạt động có thời hạn từ 03 tháng đến 24 tháng. 

3. Biện pháp khắc phục hậu quả: 

Đối với mỗi hành vi vi phạm hành chính, ngoài việc bị áp dụng hình thức xử 

phạt, tổ chức, cá nhân có hành vi vi phạm còn có thể bị áp dụng một hoặc nhiều biện 

pháp khắc phục hậu quả sau đây: 

a) Buộc khôi phục lại tình trạng ban đầu; 

b) Buộc thực hiện biện pháp khắc phục tình trạng ô nhiễm môi trường; 

c) Buộc nộp lại số lợi bất hợp pháp có được do thực hiện vi phạm hành chính; 

d) Buộc tháo dỡ công trình, phần công trình xây dựng vi phạm; 

đ) Những biện pháp khác được quy định tại Nghị định này. 

V.2 Mức phạt tiền tối đa (Điều 4 NĐ số 139/2017/NĐ-CP). 

1. Trong lĩnh vực hoạt động đầu tư xây dựng là 1.000.000.000 đồng. 

2. Mức phạt tiền quy định tại Nghị định này là mức phạt áp dụng đối với tổ 

chức (trừ mức phạt quy định tại điểm a khoản 1, điểm a và điểm b khoản 2, điểm a và 

điểm b khoản 3, điểm a và điểm b khoản 4, điểm a và điểm b khoản 5, khoản 7, điểm a 

và điểm b khoản 8, điểm a và điểm b khoản 9 Điều 15; khoản 1 Điều 23; điểm a khoản 

1, điểm a và điểm b khoản 2, điểm a và điểm b khoản 3 Điều 30; khoản 1 Điều 58; 

điểm a khoản 3 Điều 63; Điều 64; khoản 1 (trừ điểm e) Điều 66 Nghị định này là mức 

phạt áp dụng đối với cá nhân). Đối với cùng một hành vi vi phạm hành chính thì mức 

phạt tiền đối với cá nhân bằng 1/2 mức phạt tiền đối với tổ chức. 

V.3 Xử phạt hành vi chống đối hoặc cản trở người thực hiện nhiệm vụ xử 

phạt vi phạm hành chính trong các lĩnh vực quy định tại Nghị định này (Điều 6 NĐ 

số 139/2017/NĐ-CP). 
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Tổ chức, cá nhân có hành vi chống đối hoặc cản trở người thực hiện nhiệm vụ 

xử phạt vi phạm hành chính trong các lĩnh vực quy định tại Nghị định này thì bị xử 

phạt hành chính theo hình thức, mức phạt đối với hành vi chống đối hoặc cản trở 

người thi hành công vụ được quy định tại Nghị định của Chính phủ về xử phạt vi 

phạm hành chính trong lĩnh vực an ninh trật tự và an toàn xã hội. 

V.4 Vi phạm quy định về lựa chọn tổ chức, cá nhân tham gia hoạt động đầu 

tư xây dựng (Điều 7 NĐ số 139/2017/NĐ-CP). 

1. Phạt tiền từ 30.000.000 đồng đến 40.000.000 đồng đối với hành vi lựa chọn 

tổ chức, cá nhân không đủ điều kiện năng lực tham gia hoạt động: 

2. Ngoài quy định tại khoản 1 Điều này, chủ đầu tư có sử dụng nhà thầu nước 

ngoài thì còn bị phạt tiền từ 70.000.000 đồng đến 80.000.000 đồng đối với một trong 

các hành vi sau đây: 

a) Để nhà thầu nước ngoài tham gia hoạt động xây dựng khi chưa được cấp 

giấy phép hoạt động xây dựng theo quy định; 

b) Để nhà thầu nước ngoài không thực hiện đúng cam kết trong hợp đồng liên 

danh với nhà thầu Việt Nam hoặc không sử dụng nhà thầu phụ Việt Nam theo quy định; 

c) Để nhà thầu nước ngoài tạm nhập - tái xuất đối với những máy móc, thiết bị 

thi công xây dựng mà trong nước đáp ứng được; 

d) Để nhà thầu nước ngoài sử dụng lao động là người nước ngoài thực hiện 

các công việc về xây dựng mà thị trường lao động Việt Nam đáp ứng được; 

đ) Không thông báo cho các nhà thầu liên quan và cơ quan quản lý chất lượng 

xây dựng khi sử dụng nhà thầu nước ngoài thực hiện công việc tư vấn quản lý dự án 

đầu tư xây dựng hoặc giám sát chất lượng xây dựng. 

3. Hình thức xử phạt bổ sung: Đình chỉ hoạt động xây dựng đến 03 tháng đối 

với hành vi quy định tại điểm đ khoản 1 Điều này. 

4. Biện pháp khắc phục hậu quả: 

a) Buộc lựa chọn tổ chức, cá nhân đủ điều kiện năng lực đối với hành vi quy 

định tại điểm đ khoản 1 Điều này; 

b) Buộc lập lại kết quả khảo sát, lập dự án đầu tư xây dựng công trình, thiết kế 

xây dựng công trình trong trường hợp dự án chưa khởi công hoặc đang thi công xây 

dựng hoặc buộc thực hiện kiểm định chất lượng công trình xây dựng trong trường hợp 

công trình đã kết thúc thi công hoặc đã nghiệm thu, bàn giao, đưa vào sử dụng đối với 

hành vi quy định tại khoản 1 (trừ điểm đ) Điều này; 

c) Buộc chủ đầu tư yêu cầu nhà thầu tái xuất máy móc, thiết bị thi công xây 

dựng đối với hành vi quy định tại điểm c khoản 2 Điều này; 

d) Buộc thông báo bằng văn bản cho các nhà thầu liên quan và cơ quan quản 

lý chất lượng xây dựng đối với hành vi quy định tại điểm đ khoản 2 Điều này. 

V.5 Vi phạm quy định về khảo sát xây dựng (Điều 8 NĐ số 139/2017/NĐ-CP). 

1. Phạt tiền từ 5.000.000 đồng đến 10.000.000 đồng đối với hành vi không 

thông báo bằng văn bản việc chấp thuận hoặc không chấp thuận nghiệm thu báo cáo 

kết quả khảo sát xây dựng theo quy định. 

2. Phạt tiền từ 20.000.000 đồng đến 30.000.000 đồng đối với một trong các 
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hành vi sau đây: 

a) Phê duyệt báo cáo kết quả khảo sát xây dựng khi chưa có văn bản thông báo 

chấp thuận nghiệm thu báo cáo kết quả khảo sát xây dựng; 

b) Không nghiệm thu hoặc không phê duyệt vào báo cáo kết quả khảo sát xây 

dựng theo quy định. 

3. Phạt tiền từ 30.000.000 đồng đến 40.000.000 đồng đối với một trong các 

hành vi sau đây: 

a) Không tổ chức lập hoặc phê duyệt nhiệm vụ khảo sát xây dựng; 

b) Không tổ chức lập hoặc phê duyệt phương án kỹ thuật khảo sát xây dựng; 

c) Không phê duyệt nhiệm vụ khảo sát xây dựng bổ sung trước khi nhà thầu 

thực hiện khảo sát xây dựng đối với các phần việc phát sinh; 

d) Lập hoặc phê duyệt nhiệm vụ khảo sát xây dựng không phù hợp với một 

trong các nội dung sau: Loại, cấp công trình xây dựng; loại hình khảo sát; bước thiết 

kế hoặc yêu cầu của việc lập thiết kế xây dựng; 

đ) Phê duyệt phương án kỹ thuật khảo sát xây dựng khi chưa có nhiệm vụ 

khảo sát xây dựng được duyệt hoặc không phù hợp với các nội dung của nhiệm vụ 

khảo sát xây dựng được duyệt; 

e) Không tổ chức giám sát khảo sát xây dựng theo quy định; 

g) Không thực hiện khảo sát xây dựng theo quy định hoặc thực hiện khảo sát 

xây dựng không đúng với một trong các nội dung: Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia; tiêu 

chuẩn áp dụng; nhiệm vụ khảo sát xây dựng hoặc phương án kỹ thuật khảo sát xây 

dựng được duyệt; 

h) Không sử dụng bản đồ địa hình hoặc sử dụng bản đồ địa hình không phù 

hợp với từng loại đồ án quy hoạch xây dựng, quy hoạch đô thị; 

i) Không thực hiện khảo sát đo đạc bổ sung trong trường hợp bản đồ khảo sát 

địa hình không phù hợp với hiện trạng hoặc quá thời hạn quy định tại thời điểm lập 

quy hoạch xây dựng, quy hoạch đô thị hoặc chỉ có bản đồ địa chính; 

k) Chấp thuận nghiệm thu báo cáo kết quả khảo sát xây dựng không phù hợp 

với một trong các nội dung sau: Khối lượng công việc khảo sát xây dựng thực tế; 

nhiệm vụ khảo sát xây dựng được duyệt hoặc phương án kỹ thuật khảo sát xây dựng 

được duyệt; 

l) Phê duyệt dự toán chi phí khảo sát không phù hợp với nhiệm vụ khảo sát 

xây dựng được duyệt; phương án kỹ thuật khảo sát xây dựng được duyệt hoặc xác 

định định mức, đơn giá khảo sát xây dựng không phù hợp với thành phần công việc 

hoặc không đúng các chế độ, chính sách theo quy định đối với công trình sử dụng vốn 

nhà nước; 

m) Để năng lực thực tế về nhân lực, thiết bị khảo sát tại hiện trường hoặc 

phòng thí nghiệm (nếu có) của nhà thầu khảo sát xây dựng không đảm bảo so với 

phương án kỹ thuật khảo sát xây dựng được duyệt. 

4. Biện pháp khắc phục hậu quả: 

a) Buộc thực hiện khảo sát hoặc buộc thực hiện kiểm định chất lượng công 

trình xây dựng trong trường hợp đã kết thúc việc thi công xây dựng hoặc buộc hủy bỏ 
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kết quả khảo sát trong trường hợp đang thi công xây dựng đối với hành vi quy định tại 

điểm g khoản 3 Điều này; 

b) Buộc thực hiện khảo sát đo đạc bổ sung và điều chỉnh lại quy hoạch xây 

dựng theo kết quả khảo sát đo đạc bổ sung đối với hành vi quy định tại điểm i khoản 3 

Điều này; 

c) Buộc phê duyệt lại dự toán chi phí khảo sát xây dựng đối với hành vi quy 

định tại điểm 1 khoản 3 Điều này. 

V.6 Vi phạm quy định về lập quy hoạch xây dựng (Điều 9 NĐ số 

139/2017/NĐ-CP). 

1. Phạt tiền từ 30.000.000 đồng đến 40.000.000 đồng đối với một trong các 

hành vi sau đây: 

a) Lập nhiệm vụ quy hoạch xây dựng, đồ án quy hoạch xây dựng, nhiệm vụ 

điều chỉnh quy hoạch xây dựng hoặc đồ án điều chỉnh quy hoạch xây dựng không 

đúng trình tự, thủ tục quy định; 

b) Không lấy ý kiến cơ quan, tổ chức, cá nhân hoặc cộng đồng dân cư có liên 

quan về nhiệm vụ quy hoạch xây dựng, đồ án quy hoạch xây dựng, nhiệm vụ quy 

hoạch xây dựng điều chỉnh hoặc đồ án điều chỉnh quy hoạch xây dựng theo quy định. 

2. Biện pháp khắc phục hậu quả: Buộc lấy ý kiến cơ quan, tổ chức, cá nhân hoặc 

cộng đồng dân cư có liên quan đối với hành vi quy định tại điểm b khoản 1 Điều này. 

V.7 Vi phạm quy định về điều chỉnh quy hoạch xây dựng (Điều 10 NĐ số 

139/2017/NĐ-CP). 

1. Phạt tiền từ 50.000.000 đồng đến 70.000.000 đồng đối với một trong các 

hành vi sau đây: 

a) Điều chỉnh quy hoạch xây dựng không phù hợp với quy chuẩn kỹ thuật 

quốc gia, tiêu chuẩn áp dụng; 

b) Điều chỉnh quy hoạch xây dựng đối với một lô đất trong khu vực quy hoạch 

được cấp có thẩm quyền phê duyệt làm thay đổi mật độ xây dựng hoặc mật độ dân số, 

dẫn đến làm vượt khả năng cung cấp hạ tầng kỹ thuật hoặc hạ tầng xã hội của đô thị, 

khu vực. 

2. Biện pháp khắc phục hậu quả: Buộc lập lại quy hoạch xây dựng điều chỉnh 

đối với hành vi quy định tại khoản 1 Điều này. 

V.8 Vi phạm quy định về lập, phê duyệt dự án đầu tư xây dựng (Điều 11 NĐ 

số 139/2017/NĐ-CP). 

1. Phạt tiền từ 30.000.000 đồng đến 40.000.000 đồng đối với một trong các 

hành vi sau đây: 

a) Không tổ chức lập dự án đầu tư xây dựng đối với công trình theo quy định 

phải lập dự án đầu tư xây dựng công trình; 

b) Lập dự án đầu tư xây dựng công trình không đầy đủ nội dung theo quy định; 

c) Không trình cơ quan chuyên môn về xây dựng thẩm định dự án theo quy định; 

d) Không tổ chức phê duyệt dự án đầu tư xây dựng công trình theo quy định. 

2. Phạt tiền từ 40.000.000 đồng đến 50.000.000 đồng đối với hành vi không 

phê duyệt điều chỉnh dự án đầu tư xây dựng công trình khi có thay đổi một trong các 
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yếu tố sau: 

a) Chủ đầu tư; 

b) Nguồn vốn; 

c) Tổng mức đầu tư. 

3. Phạt tiền từ 50.000.000 đồng đến 60.000.000 đồng đối với hành vi lập hoặc 

phê duyệt dự án đầu tư xây dựng công trình thuộc một trong các trường hợp sau: 

a) Không phù hợp với quy hoạch xây dựng đã được cấp có thẩm quyền phê 

duyệt; 

b) Phương án công nghệ hoặc phương án thiết kế không phù hợp theo quy định; 

c) Không đảm bảo đủ vốn của dự án theo quy định; 

d) Không đảm bảo hiệu quả tài chính hoặc hiệu quả kinh tế - xã hội đối với dự 

án sử dụng vốn nhà nước. 

4. Biện pháp khắc phục hậu quả (áp dụng đối với trường hợp dự án chưa thực 

hiện hoặc đang thực hiện): 

a) Buộc tổ chức lập dự án đầu tư xây dựng công trình đối với hành vi quy định 

tại điểm a khoản 1 Điều này; 

b) Buộc phê duyệt lại dự án đầu tư xây dựng công trình đối với hành vi quy 

định tại khoản 2 và điểm b khoản 3 Điều này; 

c) Buộc hủy dự án đầu tư xây dựng công trình đối với hành vi quy định tại 

điểm a, điểm c và điểm d khoản 3 Điều này. 

V.9 Vi phạm quy định về thiết kế, dự toán xây dựng công trình (Điều 12 NĐ 

số 139/2017/NĐ-CP). 

1. Phạt tiền từ 30.000.000 đồng đến 40.000.000 đồng đối với một trong các 

hành vi sau đây: 

a) Không lập nhiệm vụ thiết kế xây dựng công trình theo quy định; 

b) Phê duyệt thiết kế, dự toán xây dựng công trình không đúng trình tự, thủ tục 

hoặc quy cách hồ sơ thiết kế theo quy định; 

c) Không phê duyệt thiết kế, dự toán xây dựng công trình theo quy định; 

d) Không tổ chức nghiệm thu hoặc tổ chức nghiệm thu hồ sơ thiết kế xây dựng 

không đúng quy định; 

đ) Không tổ chức lập hoặc phê duyệt chỉ dẫn kỹ thuật đối với công trình buộc 

phải lập chỉ dẫn kỹ thuật; 

e) Không tổ chức thi tuyển hoặc tuyển chọn thiết kế kiến trúc đối với các công 

trình yêu cầu phải thi tuyển hoặc tuyển chọn thiết kế kiến trúc; 

g) Không gửi cơ quan chuyên môn về xây dựng thẩm định thiết kế xây dựng 

theo quy định. 

2. Phạt tiền từ 50.000.000 đồng đến 60.000.000 đồng đối với một trong các 

hành vi sau đây: 

a) Lập nhiệm vụ thiết kế xây dựng công trình không phù hợp với báo cáo 

nghiên cứu tiền khả thi hoặc báo cáo đề xuất chủ trương đầu tư xây dựng công trình 

hoặc lập không đầy đủ các nội dung chính theo quy định; 
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b) Điều chỉnh thiết kế xây dựng mà không được thẩm định hoặc phê duyệt lại 

theo quy định khi thay đổi một trong các yếu tố: Địa chất công trình, tải trọng thiết kế, 

giải pháp kết cấu, vật liệu của kết cấu chịu lực, biện pháp tổ chức thi công ảnh hưởng 

đến an toàn chịu lực của công trình; 

c) Phê duyệt thiết kế không phù hợp với quy chuẩn kỹ thuật quốc gia hoặc tiêu 

chuẩn áp dụng hoặc sử dụng tiêu chuẩn xây dựng hết hiệu lực; 

d) Phê duyệt thiết kế bước sau không phù hợp với các nội dung, thông số chủ 

yếu theo quy định của thiết kế bước trước; phê duyệt thiết kế bản vẽ thi công không 

phù hợp với nhiệm vụ thiết kế trong trường hợp thiết kế một bước; 

đ) Phê duyệt chỉ dẫn kỹ thuật không phù hợp với quy chuẩn kỹ thuật quốc gia, 

tiêu chuẩn áp dụng cho dự án đầu tư xây dựng đã được phê duyệt; 

e) Phê duyệt thiết kế an toàn quá tiêu chuẩn quy định gây lãng phí đối với 

công trình sử dụng vốn nhà nước. 

3. Phạt tiền từ 70.000.000 đồng đến 80.000.000 đồng đối với một trong các 

hành vi sau đây: 

a) Phê duyệt thiết kế biện pháp thi công không đảm bảo yêu cầu kinh tế - kỹ 

thuật hoặc tính toán cự ly vận chuyển, phương tiện vận chuyển không phù hợp thực tế 

làm tăng chi phí trong dự toán đối với công trình sử dụng vốn nhà nước; 

b) Phê duyệt dự toán có nội dung áp dụng hoặc vận dụng định mức không phù 

hợp với nội dung công việc hoặc số liệu sai lệch so với nội dung định mức áp dụng đối 

với công trình sử dụng vốn nhà nước; 

c) Phê duyệt dự toán có nội dung áp dụng định mức cao hơn định mức đã 

được cấp có thẩm quyền phê duyệt đối với công trình sử dụng vốn nhà nước; 

d) Phê duyệt dự toán có nội dung áp giá vật tư, vật liệu, thiết bị không phù hợp 

với mặt bằng giá thị trường khu vực xây dựng công trình hoặc không phù hợp với quy 

định tại thời điểm xác định dự toán gói thầu đối với công trình sử dụng vốn nhà nước; 

đ) Phê duyệt dự toán có khối lượng không phù hợp với khối lượng tính toán từ 

bản vẽ thiết kế và yêu cầu công việc phải thực hiện của công trình; 

e) Phê duyệt thiết kế, dự toán không tuân thủ quy định về sử dụng vật liệu 

hoặc vật liệu xây không nung; 

g) Tổ chức thi tuyển hoặc tuyển chọn thiết kế kiến trúc không đúng trình tự, 

thủ tục, nội dung theo quy định. 

4. Biện pháp khắc phục hậu quả: 

a) Buộc lập nhiệm vụ thiết kế xây dựng công trình theo quy định đối với hành 

vi quy định tại điểm a khoản 1 Điều này đối với trường hợp chưa hoặc đang thi công 

xây dựng; 

b) Buộc phê duyệt lại thiết kế đối với trường hợp chua hoặc đang thi công xây 

dựng và buộc lập lại dự toán xây dựng công trình theo đúng trình tự, thủ tục quy định 

đối với hành vi quy định tại điểm b khoản 1 Điều này; 

c) Buộc phê duyệt thiết kế bản vẽ thi công đối với trường hợp chưa hoặc đang 

thi công xây dựng và buộc lập lại dự toán xây dựng công trình theo quy định đối với 

hành vi quy định tại điểm c khoản 1 Điều này; 
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d) Buộc tổ chức nghiệm thu lại hồ sơ thiết kế xây dựng theo quy định đối với 

hành vi quy định tại điểm d khoản 1 Điều này; 

đ) Buộc tổ chức lập, phê duyệt chỉ dẫn kỹ thuật đối với công trình bắt buộc 

phải lập chỉ dẫn kỹ thuật đối với hành vi quy định tại điểm đ khoản 1 Điều này; 

e) Buộc tổ chức thi tuyển trong trường hợp công trình chưa thi công xây dựng 

đối với hành vi quy định tại điểm e khoản 1 Điều này; 

g) Buộc lập lại nhiệm vụ thiết kế xây dựng công trình trong trường hợp chưa 

hoặc đang thi công xây dựng đối với hành vi quy định tại điểm a khoản 2 Điều này; 

h) Buộc phê duyệt lại thiết kế xây dựng điều chỉnh đối với hành vi quy định tại 

điểm b khoản 2 Điều này; 

i) Buộc phê duyệt lại thiết kế phù hợp với quy chuẩn kỹ thuật quốc gia hoặc 

tiêu chuẩn áp dụng trong trường hợp chưa hoặc đang thi công xây dựng đối với hành 

vi quy định tại điểm c khoản 2 Điều này; 

k) Buộc phê duyệt lại thiết kế phù hợp với thiết kế bước trước hoặc nhiệm vụ 

thiết kế trong trường hợp chưa hoặc đang thi công xây dựng đối với hành vi quy định 

tại điểm d khoản 2 Điều này; 

l) Buộc phê duyệt lại chỉ dẫn kỹ thuật phù hợp với quy chuẩn kỹ thuật quốc 

gia, tiêu chuẩn áp dụng trong trường hợp chưa hoặc đang thi công xây dựng đối với 

hành vi quy định tại điểm đ khoản 2 Điều này; 

m) Buộc điều chỉnh dự toán xây dựng để phê duyệt lại (áp dụng cho cả trường 

hợp đã tổ chức đấu thầu) đối với hành vi quy định tại điểm a, điểm b, điểm c, điểm d 

và điểm đ khoản 3 Điều này; 

n) Buộc điều chỉnh thiết kế, lập lại dự toán để phê duyệt lại và buộc đảm bảo 

tỷ lệ phần trăm sử dụng vật liệu xây không nung trong trường hợp chưa hoặc đang thi 

công xây dựng đối với hành vi quy định tại điểm e khoản 3 Điều này; 

o) Buộc tổ chức thi tuyển lại hoặc tuyển chọn thiết kế kiến trúc theo đúng trình 

tự, thủ tục, nội dung quy định trong trường hợp công trình chưa thi công xây dựng đối 

với hành vi quy định tại điểm g khoản 3 Điều này. 

V.10 Vi phạm quy định về khởi công xây dựng công trình (Điều 14 NĐ số 

139/2017/NĐ-CP). 

1. Phạt cảnh cáo hoặc phạt tiền từ 500.000 đồng đến 1.000.000 đồng đối với 

một trong các hành vi sau đây: 

a) Không gửi văn bản thông báo ngày khởi công cho Ủy ban nhân dân cấp xã 

nơi xây dựng công trình theo quy định (đối với trường hợp phải có giấy phép xây dựng); 

b) Không thông báo, thông báo chậm cho cơ quan quản lý nhà nước về xây 

dựng tại địa phương về thời điểm khởi công xây dựng hoặc có thông báo nhưng không 

gửi kèm hồ sơ thiết kế xây dựng theo quy định đối với trường hợp được miễn giấy 

phép xây dựng; 

c) Không gửi báo cáo cho cơ quan nhà nước có thẩm quyền hoặc gửi báo cáo 

không đầy đủ tên, địa chỉ liên lạc, tên công trình, địa điểm xây dựng, quy mô xây 

dựng, tiến độ thi công dự kiến sau khi khởi công xây dựng theo quy định. 

2. Phạt tiền từ 15.000.000 đồng đến 20.000.000 đồng đối với hành vi khởi 

công xây dựng công trình mà thiếu một trong các điều kiện sau đây (trừ trường hợp 



40 

 

 

khởi công xây dựng nhà ở riêng lẻ): 

a) Mặt bằng xây dựng để bàn giao toàn bộ hoặc từng phần theo tiến độ dự án; 

b) Thiết kế bản vẽ thi công của hạng mục công trình, công trình đã được phê 

duyệt; 

c) Hợp đồng thi công xây dựng được ký giữa chủ đầu tư và nhà thầu; 

d) Biện pháp bảo đảm an toàn, bảo vệ môi trường trong quá trình thi công xây dựng. 

3. Phạt tiền từ 80.000.000 đồng đến 100.000.000 đồng đối với chủ đầu tư 

không đảm bảo đủ vốn của dự án nhưng vẫn khởi công xây dựng. 

4. Trường hợp khởi công xây dựng mà chưa có giấy phép xây dựng theo quy 

định thì bị xử phạt theo quy định tại khoản 5 Điều 15 Nghị định này. 

5. Vi phạm quy định về động thổ, khởi công, khánh thành công trình xây dựng 

được xử phạt theo quy định tại Nghị định của Chính phủ về bồi thường thiệt hại, xử lý 

kỷ luật, xử phạt vi phạm hành chính trong thực hành tiết kiệm, chống lãng phí. 

V.11 Vi phạm quy định về trật tự xây dựng (Điều 15 NĐ số 139/2017/NĐ-CP). 

1. Xử phạt đối với hành vi tổ chức thi công xây dựng công trình không che 

chắn hoặc có che chắn nhưng để rơi vãi vật liệu xây dựng xuống các khu vực xung 

quanh hoặc để vật liệu xây dựng không đúng nơi quy định như sau: 

a) Phạt cảnh cáo hoặc phạt tiền từ 500.000 đồng đến 1.000.000 đồng đối với 

xây dựng nhà ở riêng lẻ hoặc công trình xây dựng khác không thuộc trường hợp quy 

định tại điểm b khoản này; 

b) Phạt tiền từ 5.000.000 đồng đến 10.000.000 đồng đối với xây dựng công 

trình có yêu cầu phải lập báo cáo kinh tế - kỹ thuật đầu tư xây dựng hoặc lập dự án đầu 

tư xây dựng. 

2. Xử phạt đối với hành vi tổ chức thi công xây dựng công trình sai nội dung 

giấy phép xây dựng được cấp (trừ trường hợp quy định tại điểm a, điểm b, điểm c 

khoản 7 Điều này) đối với trường hợp cấp phép sửa chữa, cải tạo như sau: 

a) Phạt tiền từ 3.000.000 đồng đến 5.000.000 đồng đối với xây dựng nhà ở 

riêng lẻ tại đô thị; 

b) Phạt tiền từ 5.000.000 đồng đến 10.000.000 đồng đối với xây dựng nhà ở 

riêng lẻ trong khu bảo tồn, khu di tích lịch sử - văn hóa hoặc công trình xây dựng khác 

không thuộc trường hợp quy định tại điểm a, điểm c khoản này; 

c) Phạt tiền từ 20.000.000 đồng đến 30.000.000 đồng đối với xây dựng công 

trình có yêu cầu phải lập báo cáo kinh tế - kỹ thuật đầu tư xây dựng hoặc lập dự án đầu 

tư xây dựng. 

3. Xử phạt đối với hành vi tổ chức thi công xây dựng công trình vi phạm quy 

định về quản lý chất lượng công trình xây dựng gây lún, nứt hoặc hư hỏng công trình 

hạ tầng kỹ thuật, công trình lân cận (mà các bên không thỏa thuận được việc bồi 

thường theo quy định của pháp luật dân sự); gây sụp đổ hoặc có nguy cơ gây sụp đổ 

công trình lân cận nhưng không gây thiệt hại về sức khỏe, tính mạng của người khác 

như sau: 

a) Phạt tiền từ 3.000.000 đồng đến 5.000.000 đồng đối với xây dựng nhà ở 

riêng lẻ tại nông thôn hoặc công trình xây dựng khác không thuộc trường hợp quy 
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định tại điểm b, điểm c khoản này; 

b) Phạt tiền từ 15.000.000 đồng đến 20.000.000 đồng đối với xây dựng nhà ở 

riêng lẻ tại đô thị; 

c) Phạt tiền từ 20.000.000 đồng đến 30.000.000 đồng đối với xây dựng công 

trình có yêu cầu phải lập báo cáo kinh tế - kỹ thuật đầu tư xây dựng hoặc lập dự án đầu 

tư xây dựng. 

4. Xử phạt đối với hành vi tổ chức thi công xây dựng công trình sai nội dung 

giấy phép xây dựng được cấp (trừ trường hợp quy định tại điểm a, điểm b, điểm c 

khoản 7 Điều này) đối với trường hợp cấp phép xây dựng mới như sau: 

a) Phạt tiền từ 10.000.000 đồng đến 20.000.000 đồng đối với xây dựng nhà ở 

riêng lẻ tại đô thị; 

b) Phạt tiền từ 20.000.000 đồng đến 30.000.000 đồng đối với xây dựng nhà ở 

riêng lẻ trong khu bảo tồn, khu di tích lịch sử - văn hóa hoặc xây dựng công trình khác 

không thuộc trường hợp quy định tại điểm a, điểm c khoản này; 

c) Phạt tiền từ 30.000.000 đồng đến 50.000.000 đồng đối với xây dựng công 

trình có yêu cầu phải lập báo cáo kinh tế - kỹ thuật đầu tư xây dựng hoặc lập dự án đầu 

tư xây dựng. 

5. Phạt tiền đối với hành vi tổ chức thi công xây dựng công trình không có 

giấy phép xây dựng mà theo quy định phải có giấy phép xây dựng như sau: 

a) Phạt tiền từ 10.000.000 đồng đến 20.000.000 đồng đối với xây dựng nhà ở 

riêng lẻ trong khu bảo tồn, khu di tích lịch sử - văn hóa hoặc xây dựng công trình khác 

không thuộc các trường hợp quy định tại điểm b, điểm c khoản này; 

b) Phạt tiền từ 20.000.000 đồng đến 30.000.000 đồng đối với xây dựng nhà ở 

riêng lẻ tại đô thị; 

c) Phạt tiền từ 30.000.000 đồng đến 50.000.000 đồng đối với xây dựng công 

trình có yêu cầu phải lập báo cáo kinh tế - kỹ thuật đầu tư xây dựng hoặc lập dự án đầu 

tư xây dựng. 

6. Phạt tiền từ 40.000.000 đồng đến 50.000.000 đồng đối với hành vi xây 

dựng công trình không đúng thiết kế xây dựng được thẩm định, phê duyệt trong 

trường hợp được miễn giấy phép xây dựng. 

7. Phạt tiền từ 50.000.000 đồng đến 60.000.000 đồng đối với một trong các 

hành vi sau đây: 

a) Xây dựng công trình không phù hợp với quy hoạch xây dựng được duyệt; 

b) Xây dựng công trình vi phạm chỉ giới xây dựng; 

c) Xây dựng công trình sai cốt xây dựng; 

d) Xây dựng công trình lấn chiếm hành lang bảo vệ công trình quốc phòng, an 

ninh, giao thông (trừ trường hợp quy định tại Nghị định của Chính phủ về xử phạt vi 

phạm hành chính trong lĩnh vực giao thông đường bộ, đường sắt), thủy lợi, đê điều, 

năng lượng, khu di tích lịch sử - văn hóa và khu vực bảo vệ công trình khác theo quy 

định của pháp luật; xây dựng công trình ở khu vực đã được cảnh báo về nguy cơ lở 

đất, lũ quét, lũ ống (trừ trường hợp xây dựng công trình để khắc phục những hiện 

tượng này); 



42 

 

 

đ) Xây dựng cơi nới, lấn chiếm diện tích, lấn chiếm không gian đang được 

quản lý, sử dụng hợp pháp của tổ chức, cá nhân khác hoặc của khu vực công cộng, 

khu vực sử dụng chung. 

8. Xử phạt đối với hành vi đã bị lập biên bản vi phạm hành chính theo quy 

định tại khoản 2, khoản 4, khoản 5, khoản 6 và khoản 7 Điều này mà vẫn tiếp tục thực 

hiện hành vi vi phạm như sau: 

a) Phạt tiền từ 5.000.000 đồng đến 10.000.000 đồng đối với xây dựng nhà ở 

riêng lẻ trong khu bảo tồn, khu di tích lịch sử - văn hóa hoặc công trình xây dựng khác 

không thuộc trường hợp quy định tại điểm b, điểm c khoản này; 

b) Phạt tiền từ 35.000.000 đồng đến 40.000.000 đồng đối với xây dựng nhà ở 

riêng lẻ tại đô thị nhưng không thuộc trường hợp quy định tại khoản 7 Điều này; 

c) Phạt tiền từ 300.000.000 đồng đến 350.000.000 đồng đối với xây dựng 

công trình phải lập báo cáo kinh tế - kỹ thuật đầu tư xây dựng, lập dự án đầu tư xây 

dựng hoặc xây dựng công trình thuộc trường hợp quy định tại khoản 7 Điều này. 

9. Xử phạt đối với hành vi đã bị xử phạt vi phạm hành chính theo quy định tại 

khoản 2, khoản 4, khoản 5, khoản 6 và khoản 7 Điều này mà tái phạm như sau: 

a) Phạt tiền từ 10.000.000 đồng đến 20.000.000 đồng đối với xây dựng nhà ở 

riêng lẻ trong khu bảo tồn, khu di tích lịch sử - văn hóa hoặc công trình xây dựng khác 

không thuộc trường hợp quy định tại điểm b, điểm c khoản này; 

b) Phạt tiền từ 70.000.000 đồng đến 80.000.000 đồng đối với xây dựng nhà ở 

riêng lẻ tại đô thị nhưng không thuộc trường hợp quy định tại khoản 7 Điều này; 

c) Phạt tiền từ 950.000.000 đồng đến 1.000.000.000 đồng đối với xây dựng 

công trình phải lập báo cáo kinh tế - kỹ thuật đầu tư xây dựng, lập dự án đầu tư xây 

dựng hoặc xây dựng công trình thuộc trường hợp quy định tại khoản 7 Điều này. 

10. Hình thức xử phạt bổ sung: Tước quyền sử dụng giấy phép xây dựng đến 

12 tháng (nếu có) đối với hành vi quy định tại khoản 9 Điều này. 

11. Biện pháp khắc phục hậu quả: 

a) Buộc thực hiện biện pháp khắc phục tình trạng ô nhiễm môi trường đối với 

hành vi quy định tại khoản 1 Điều này; 

b) Buộc bổ sung phương tiện che chắn theo quy định và khôi phục lại tình 

trạng ban đầu đối với hành vi quy định tại khoản 1 Điều này; 

c) Buộc khôi phục lại tình trạng ban đầu và bồi thường thiệt hại đối với hành 

vi quy định tại khoản 3 Điều này; 

d) Buộc tháo dỡ công trình, phần công trình xây dựng vi phạm đối với hành vi 

quy định tại khoản 2, khoản 4, khoản 5 (mà hành vi vi phạm đã kết thúc), khoản 6 và 

khoản 7 Điều này. 

12. Đối với hành vi quy định tại khoản 2, khoản 4 và khoản 5 Điều này mà 

đang thi công xây dựng thì xử lý như sau: 

a) Lập biên bản vi phạm hành chính và yêu cầu tổ chức, cá nhân có hành vi vi 

phạm dừng thi công xây dựng công trình; 

b) Trong thời hạn 60 ngày kể từ ngày lập biên bản vi phạm hành chính, tổ 

chức, cá nhân có hành vi vi phạm phải làm thủ tục đề nghị cơ quan có thẩm quyền 
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điều chỉnh hoặc cấp giấy phép xây dựng; 

c) Hết thời hạn quy định tại điểm b khoản này, tổ chức, cá nhân vi phạm 

không xuất trình với người có thẩm quyền xử phạt giấy phép xây dựng hoặc giấy phép 

xây dựng được điều chỉnh thì bị áp dụng biện pháp buộc tháo dỡ công trình, phần 

công trình xây dựng vi phạm. 

13. Đối với trường hợp quy định tại khoản 12 Điều này, sau khi được cấp hoặc 

điều chỉnh giấy phép xây dựng, công trình, phần công trình đã xây dựng không phù 

hợp với giấy phép xây dựng thì tổ chức, cá nhân vi phạm phải tháo dỡ công trình hoặc 

phần công trình đó mới được tiếp tục xây dựng. 

V.12 Vi phạm quy định về thi công xây dựng công trình (Điều 16 NĐ số 

139/2017/NĐ-CP). 

1. Phạt cảnh cáo hoặc phạt tiền từ 500.000 đồng đến 1.000.000 đồng đối với 

một trong các hành vi sau đây: 

a) Không lắp đặt biển báo tại công trường xây dựng hoặc biển báo không đầy 

đủ nội dung theo quy định; 

b) Không có thông báo về nhiệm vụ, quyền hạn của các cá nhân trong hệ 

thống quản lý chất lượng của chủ đầu tư cho các nhà thầu liên quan theo quy định; 

c) Không quy định về căn cứ xem xét ưu tiên cho nhà thầu đạt giải thưởng về 

chất lượng công trình xây dựng trong hồ sơ mời thầu đối với gói thầu có công việc thi 

công xây dựng; 

d) Lập hồ sơ hoàn thành công trình xây dựng không đầy đủ theo quy định. 

2. Phạt tiền từ 10.000.000 đồng đến 20.000.000 đồng đối với một trong các 

hành vi sau đây: 

a) Không tổ chức giám sát thi công xây dựng công trình theo quy định; 

b) Không tổ chức lập hồ sơ hoàn thành công trình xây dựng. 

3. Phạt tiền từ 20.000.000 đồng đến 30.000.000 đồng đối với một trong các 

hành vi sau đây: 

a) Không kiểm tra dẫn đến năng lực thực tế về nhân lực, thiết bị thi công, 

phòng thí nghiệm chuyên ngành xây dựng hoặc hệ thống quản lý chất lượng của nhà 

thầu thi công xây dựng không đảm bảo so với hồ sơ dự thầu; 

b) Không có kết quả kiểm tra biện pháp thi công, biện pháp bảo đảm an toàn, 

vệ sinh môi trường của nhà thầu; 

c) Không kiểm tra dẫn đến các phiếu kết quả thí nghiệm lập không đúng quy 

định hoặc thiếu các kết quả thí nghiệm theo quy định. 

4. Phạt tiền từ 30.000.000 đồng đến 40.000.000 đồng đối với một trong các 

hành vi sau đây: 

a) Không kiểm tra dẫn đến nhà thầu thi công thi công không đúng với thiết kế 

biện pháp thi công được duyệt; 

b) Không kiểm tra dẫn đến nhà thầu thi công xây dựng công trình không gia 

hạn bảo lãnh thực hiện hợp đồng khi đến thời hạn theo quy định; 

c) Tổ chức thi công xây dựng công trình sai quy chuẩn kỹ thuật quốc gia hoặc 

sai tiêu chuẩn áp dụng; 
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d) Không có kết quả kiểm tra vật liệu, cấu kiện, sản phẩm xây dựng hoặc thiết 

bị lắp đặt vào công trình; 

đ) Đưa vật liệu xây dựng không công bố hợp quy vào công trình đối với 

những vật liệu xây dựng phải công bố hợp quy theo quy định; 

e) Không mua bảo hiểm công trình theo quy định. 

5. Phạt tiền từ 70.000.000 đồng đến 80.000.000 đồng đối với hành vi không 

tuân thủ quy định về sử dụng vật liệu xây không nung. 

6. Biện pháp khắc phục hậu quả: 

a) Buộc lắp đặt biển báo đầy đủ nội dung tại công trường xây dựng theo quy 

định đối với hành vi quy định tại điểm a khoản 1 Điều này; 

b) Buộc thông báo bằng văn bản về nhiệm vụ, quyền hạn của các cá nhân 

trong hệ thống quản lý chất lượng của chủ đầu tư cho các nhà thầu liên quan đối với 

hành vi quy định tại điểm b khoản 1 Điều này; 

c) Buộc xem xét ưu tiên cho nhà thầu đạt giải thưởng về chất lượng công trình 

xây dựng trong hồ sơ mời thầu đối với hành vi quy định tại điểm c khoản 1 Điều này; 

d) Buộc lập hồ sơ hoàn thành công trình xây dựng theo quy định đối với hành 

vi quy định tại điểm d khoản 1, điểm b khoản 2 Điều này; 

đ) Buộc tổ chức giám sát thi công xây dựng công trình đối với hành vi quy 

định tại điểm a khoản 2 Điều này; 

e) Buộc thực hiện thí nghiệm hoặc thí nghiệm lại theo quy định đối với hành 

vi quy định tại điểm c khoản 3 Điều này; 

g) Buộc chủ đầu tư yêu cầu nhà thầu thi công thi công xây dựng công trình 

theo thiết kế biện pháp thi công được duyệt đối với hành vi quy định tại điểm a khoản 

4 Điều này; 

h) Buộc chủ đầu tư yêu cầu nhà thầu thi công xây dựng công trình nộp gia hạn 

bảo lãnh hợp đồng khi đến thời hạn gia hạn bảo lãnh hợp đồng đối với hành vi quy 

định tại điểm b khoản 4 Điều này; 

i) Buộc nhà thầu thi công tổ chức thi công xây dựng công trình theo quy chuẩn 

kỹ thuật quốc gia, tiêu chuẩn áp dụng đối với hành vi quy định tại điểm c khoản 4 

Điều này; 

k) Buộc mua bảo hiểm công trình đối với hành vi quy định tại điểm e khoản 4 

Điều này; 

l) Buộc đảm bảo tỷ lệ sử dụng vật liệu xây không nung trong trường hợp công 

trình đang thi công xây dựng đối với hành vi quy định tại khoản 5 Điều này. 
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