THẨM ĐỊNH BÁO CÁO KINH TẾ - KỸ THUẬT/BÁO CÁO KINH
TẾ - KỸ THUẬT ĐIỀU CHỈNH; THIẾT KẾ BẢN VẼ THI CÔNG,
DỰ TOÁN XÂY DỰNG/THIẾT KẾ BẢN VẼ THI CÔNG, DỰ
TOÁN XÂY DỰNG ĐIỀU CHỈNH
(TRƯỜNG HỢP THIẾT KẾ 1 BƯỚC)
TRÌNH TỰ THỰC HIỆN
- Người đề nghị thẩm định gửi 01 bộ hồ sơ đến Sở Xây dựng, Sở quản lý công trình
xây dựng chuyên ngành để thực hiện thẩm định.
- Đối với các hồ sơ trình thẩm định không đảm bảo điều kiện thẩm định theo quy
định, cơ quan chuyên môn về xây dựng có văn bản gửi người đề nghị thẩm định nêu
rõ lý do và từ chối thực hiện thẩm định.
- Trường hợp cơ quan chuyên môn về xây dựng không đủ điều kiện thực hiện công
tác thẩm định, trong vòng 05 ngày kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ, cơ quan chuyên
môn về xây dựng có văn bản yêu cầu chủ đầu tư lựa chọn trực tiếp tổ chức có năng
lực phù hợp theo quy định để ký hợp đồng thẩm tra phục vụ công tác thẩm định. Thời
gian thực hiện thẩm tra không vượt quá 10 (mười) ngày. Chủ đầu tư có trách nhiệm
gửi kết quả thẩm tra, hồ sơ thiết kế đã đóng dấu thẩm tra cho cơ quan chuyên môn về
xây dựng để làm cơ sở thẩm định. Trường hợp cần gia hạn thời gian thực hiện thẩm
tra thì chủ đầu tư phải có văn bản thông báo đến cơ quan thẩm định để giải trình lý do
và đề xuất gia hạn thời gian thực hiện.

CÁCH THỨC THỰC HIỆN
Gửi qua hệ thống bưu điện hoặc nộp trực tiếp tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả giải
quyết thủ tục hành chính của Ủy ban nhân dân cấp huyện.

THÀNH PHẦN, SỐ LƯỢNG HỒ SƠ
Thành phần hồ sơ:
- Tờ trình thẩm định theo quy định tại Mẫu số 04 Phụ lục II của Nghị định số
59/2015/NĐ-CP;
- Hồ sơ trình thẩm định theo danh mục tại Mẫu số 04 Phụ lục II của Nghị định số
59/2015/NĐ-CP;
- Nhiệm vụ thiết kế đã được phê duyệt;
- Thuyết minh Báo cáo kinh tế - kỹ thuật;
- Báo cáo kết quả thẩm tra (nếu có)..
Số lượng hồ sơ: 01 (một) bộ.

THỜI HẠN GIẢI QUYẾT
Trong thời hạn 20 ngày kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ.

ĐỐI TƯỢNG THỰC HIỆN
Tổ chức, cá nhân.

CƠ QUAN THỰC HIỆN
- Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Ủy ban nhân dân cấp huyện.
- Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được ủy quyền hoặc phân cấp
thực hiện: Phòng Kinh tế - Hạ tầng.

KẾT QUẢ
Văn bản thông báo kết quả thẩm định Báo cáo kinh tế - kỹ thuật quy định tại Mẫu số
05 Phụ lục II ban hành kèm theo Nghị định 59/2015/NĐ-CP.

PHÍ, LỆ PHÍ
Thu phí thẩm định theo quy định của Biểu mẫu ban hành kèm theo Thông tư số
209/2016/TT-BTC , đính kèm theo Quyết định này.

TÊN MẪU ĐƠN
Báo cáo kết quả thẩm tra BCKTKT, BCKTKT điều chỉnh
Báo cáo kq thẩm tra thiết kế và dự toán của BCKTKT, BCKTKT điều chỉnh
Tờ trình thẩm định BCKTKT, báo cáo KTKT điều chỉnh

YÊU CẦU ĐIỀU KIỆN
Không.

CƠ SỞ PHÁP LÝ
- Luật Xây dựng số 50/2014/QH13 ngày 24/6/2014 của Quốc hội;
- Nghị định số 59/2015/NĐ-CP ngày 18/6/2015 của Chính phủ về quản lý dự án đầu
tư xây dựng;
- Thông tư số 03/2016/TT-BXD ngày 10/3/2016 của Bộ trưởng 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;
- Thông tư số 18/2016/TT-BXD ngày 30/6/2016 của Bộ trưởng Bộ Xây dựng quy
định chi tiết và hướng dẫn một số nội dung về thẩm định, phê duyệt dự án và thiết kế,
dự toán xây dựng công trình;
- Thông tư số 209/2016/TT-BTC ngày 10/11/2016 của Bộ Tài chính quy định mức
thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí thẩm định dự án đầu tư xây dựng, phí
thẩm định thiết kế cơ sở.

