
 
 

BỘ XÂY DỰNG 
 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

Số: 10/BXD-HTKT 

V/v ủy quyền thẩm định thiết kế cơ 
sở và thiết kế bản vẽ thi công  

Hà Nội, ngày 09 tháng 5 năm 2019 

Kính gửi: Sở Xây dựng tỉnh Bình Thuận 

Bộ Xây dựng nhận được văn bản số 297/SXD-QLXD&HTKT ngày 
30/01/2019 của Sở Xây dựng tỉnh Bình Thuận về việc ủy quyền thẩm định thiết kế 
cơ sở và thiết kế bản vẽ thi công. Sau khi nghiên cứu, Bộ Xây dựng có ý kiến như 
sau: 

1. Về đề nghị tiếp tục ủy quyền thẩm định thiết kế cơ sở và thiết kế bản vẽ 
thi công: 

Ngày 22 tháng 5 năm 2017, Bộ Xây dựng đã có văn bản số 21/BXD-HTKT 
về việc ủy quyền thẩm định thiết kế cơ sở và thiết kế bản vẽ thi công Dự án Khu 
liên hợp xử lý chất thải rắn sinh hoạt, chất thải công nghiệp và sản xuất phân hữu 
cơ với công suất 250 tấn/ngày đêm tại xã Tân Bình, thị xã La Gi, tỉnh Bình Thuận 
do Công ty TNHH Thương mại – Xây dựng Đa Lộc làm chủ đầu tư. Thực hiện theo 
ủy quyền, Sở Xây dựng tỉnh Bình Thuận đã xem xét, thẩm định hồ sơ thiết kế cơ 
sở, thiết kế bản vẽ thi công và cấp Giấy phép xây dựng cho một số công trình của 
dự án.  

Ngày 09 tháng 8 năm 2018, Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Thuận đã có quyết 
định số 2047/QĐ-UBND chấp thuận điều chỉnh chủ trương đầu tư, theo đó điều 
chỉnh nâng công suất xử lý của dự án lên 450 tấn/ngày.đêm (các hạng mục công 
trình xây dựng thuộc dự án nói trên có kết cấu công trình đơn giản, quy mô từ 01 
đến 02 tầng; các công trình này nếu phân cấp quy mô theo kết cấu thì cấp công 
trình chủ yếu cấp II, III). 

Căn cứ khoản 4 và khoản 12, Điều 1 Nghị định số 42/2017/NĐ-CP ngày 
05/4/2017 của Chính phủ về sửa đổi, bổ sung một số điều Nghị định số 
59/2015/NĐ-CP ngày 18 tháng 6 năm 2015 của Chính phủ về quản lý dự án đầu tư 
xây dựng, Bộ Xây dựng đồng ý với đề nghị của Sở Xây dựng tỉnh Bình Thuận về 
việc ủy quyền cho Sở chủ trì tổ chức thẩm định thiết kế cơ sở và thiết kế bản vẽ thi 
công Dự án Khu liên hợp xử lý chất thải rắn sinh hoạt, chất thải công nghiệp và sản 
xuất phân hữu cơ tại văn bản 297/SXD-QLXD&HTKT nêu trên.  

Đề nghị Sở Xây dựng tỉnh Bình Thuận tổ chức thẩm định theo đúng quy 
định của pháp luật, chịu trách nhiệm về kết quả thẩm định của mình và gửi 01 bản 
sao kết quả thẩm định về Bộ Xây dựng để theo dõi và quản lý. 

2. Về thẩm quyền kiểm tra công tác nghiệm thu của dự án: 

Dự án Khu liên hợp xử lý chất thải sinh hoạt, chất thải công nghiệp và sản 
xuất phân hữu cơ của Công ty TNHH Thương mại – Xây dựng Đa Lộc làm Chủ 
đầu tư có công suất 450 tấn/ngày.đêm thuộc công trình cấp I. Do đó thẩm quyền 
kiểm tra công tác nghiệm thu của dự án nêu trên thuộc Bộ Xây dựng được quy định 
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tại Điểm b, Khoản 2, Điều 32 Nghị định số 46/2015/NĐ-CP ngày 12/5/2015 của 
Chính phủ về quản lý chất lượng và bảo trì công trình xây dựng.  

3. Về điều kiện, năng lực của tổ chức, năng lực hành nghề của cá nhân tư vấn 
lập, thẩm tra hồ sơ thiết kế cơ sở: 

Điểm b khoản 3 Điều 2 Luật số 03/201/QH14 sửa đổi, bổ sung Điều 6 và Phụ 
lục 4 về danh mục ngành, nghề đầu tư kinh doanh có điều kiện của Luật Đầu tư: 
“Bãi bỏ Điều 151 của Luật Xây dựng số 50/2014/QH13” quy định về điều kiện tổ 
chức lập, thẩm tra dự án đầu tư xây dựng. Tuy nhiên, nội dung Báo cáo nghiên cứu 
khả thi đầu tư xây dựng bao gồm thiết kế cơ sở và các nội dung khác, trong quá 
trình thẩm định có đánh giá điều kiện năng lực của tổ chức, năng lực hành nghề của 
cá nhân tư vấn lập, thẩm tra hồ sơ thiết kế theo quy định tại Điều 154 Luật Xây 
dựng số 50/2014/QH13. 

4. Về yêu cầu năng lực đối với tổ chức, cá nhân thực hiện báo cáo khảo sát địa 
chất và lập, thẩm tra hồ sơ thiết kế bản vẽ thi công công trình:  

Căn cứ điểm a khoản 1 Điều 2 Thông tư số 03/2016/TT-BXD ngày 10/3/2016 
của Bộ Xây dựng quy định về phân cấp công trình xây dựng và hướng dẫn áp dụng 
trong quản lý hoạt động đầu tư xây dựng, cấp công trình phải được xác định theo 
quy mô, công suất, tầm quan trọng tại Phụ lục 1 Thông tư này. Trường hợp công 
trình không có tên trong Phụ lục 1 Thông tư này thì cấp công trình được xác định 
theo quy mô kết cấu quy định tại điểm b khoản 1 Điều 2 Thông tư số 03/2016/TT-
BXD. 

Đối với dự án Khu liên hợp xử lý chất thải sinh hoạt, chất thải công nghiệp và 
sản xuất phân hữu cơ của Công ty TNHH Thương mại – Xây dựng Đa Lộc được 
xác định là công trình hạ tầng kỹ thuật cấp I (theo nội dung văn bản số 297/SXD-
QLXD&HTKT ngày 30/01/2019 của Sở Xây dựng tỉnh Bình Thuận). Do đó, yêu 
cầu về năng lưc của tổ chức, cá nhân thực hiện báo cáo khảo sát địa chất và lập, 
thẩm tra hồ sơ thiết kế bản vẽ thi công theo cấp công trình của cả dự án. 

Trên đây là ý kiến của Bộ Xây dựng về việc ủy quyền thẩm định thiết kế cơ sở 
và thiết kế bản vẽ thi công theo văn bản số 297/SXD-QLXD&HTKT, đề nghị Sở 
Xây dựng tỉnh Bình Thuận nghiên cứu, thực hiện./. 

 

 

Nơi nhận:  

- Như trên; 

- Thứ trưởng Lê Quang Hùng (để b/c) 

- Lưu: VT, HTKT (L). 

TL. BỘ TRƯỞNG 

CỤC TRƯỞNG CỤC HẠ TẦNG KỸ THUẬT 

 

(đã ký) 

 

Mai Th ị Liên Hương 
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