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THÔNG TƯ
Hướng dẫn một số nội dung về lập, thẩm định,
phê duyệt dự án đầu tư xây dựng công trình và xử lý chuyển tiếp
thực hiện Nghị định số 16/2005/NĐ-CP ngày 07/02/2005 của Chính phủ

- Căn cứ Nghị định số 36/2003/NĐ-CP ngày 04/4/2003 của Chính phủ quy định chức năng,
nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Xây dựng;
- Căn cứ Nghị định số 16/2005/NĐ-CP ngày 07/02/2005 của Chính phủ về quản lý dự án đầu tư
xây dựng công trình;
Bộ Xây dựng hướng dẫn một số nội dung về lập, thẩm định, phê duyệt dự án đầu tư xây dựng
công trình và xử lý chuyển tiếp từ thực hiện Quy chế quản lý đầu tư và xây dựng ban hành kèm theo
các Nghị định số 52/1999/NĐ-CP, số 12/2000/NĐ-CP, số 07/2003/NĐ-CP (dưới đây viết tắt là NĐ
52/CP, NĐ 12/CP, NĐ 07/CP) sang thực hiện Nghị định số 16/2005/NĐ-CP ngày 07/02/2005 của Chính
phủ về quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình (dưới đây viết tắt là NĐ 16/CP) như sau:

PHẦN I
HƯỚNG DẪN MỘT SỐ NỘI DUNG VỀ LẬP, THẨM ĐỊNH,
PHÊ DUYỆT DỰ ÁN ĐẦU TƯ XÂY DỰNG CÔNG TRÌNH

I- Về lập Báo cáo đầu tư xây dựng công trình và xin phép đầu tư được quy định tại Điều 4 của
NĐ 16/CP:
1. Chủ đầu tư tổ chức lập hoặc thuê tư vấn có đủ điều kiện năng lực phù hợp với công việc lập
dự án đầu tư xây dựng công trình để lập Báo cáo đầu tư xây dựng công trình, trình cấp có thẩm quyền
xem xét cho phép đầu tư.
2. Đối với dự án quan trọng quốc gia và dự án nhóm A gồm nhiều dự án thành phần, nếu từng
dự án thành phần có thể độc lập vận hành, khai thác thì ngoài những nội dung quy định tại khoản 2
Điều 4 của NĐ 16/CP trong nội dung Báo cáo đầu tư xây dựng công trình còn phải xác định rõ tính độc
lập khi vận hành, khai thác.
3. Đối với công trình yêu cầu phải thi tuyển thiết kế kiến trúc thì trong nội dung của Báo cáo đầu
tư xây dựng công trình phải nêu được hình thức, thời gian và kinh phí tổ chức thi tuyển.
4. Về xin phép đầu tư xây dựng công trình được quy định tại điểm a khoản 3 Điều 4 của NĐ
16/CP thực hiện như sau: Chủ đầu tư có trách nhiệm gửi Báo cáo đầu tư xây dựng công trình tới Bộ

quản lý ngành. Ví dụ các dự án đầu tư xây dựng công trình văn hoá gửi tới Bộ Văn hoá - Thông tin;
các dự án đầu tư xây dựng công trình y tế gửi tới Bộ Y tế; các dự án đầu tư xây dựng công trình giao
thông gửi tới Bộ Giao thông vận tải; các dự án đầu tư xây dựng công trình bưu chính, viễn thông gửi
tới Bộ Bưu chính - Viễn thông; ...
Số lượng Báo cáo đầu tư xây dựng công trình được lập tối thiểu là 09 bộ.
Bộ quản lý ngành là cơ quan đầu mối giúp Thủ tướng Chính phủ lấy ý kiến của các Bộ, ngành,
địa phương có liên quan tới dự án và tổng hợp đánh giá, đề xuất ý kiến trình Thủ tướng Chính phủ.
Trường hợp dự án đầu tư xây dựng công trình liên quan tới nhiều chuyên ngành thì Bộ quản lý
ngành có yếu tố quyết định về tính chất, mục tiêu của dự án là cơ quan đầu mối lấy ý kiến các Bộ,
ngành, địa phương có liên quan đến dự án và tổng hợp, đánh giá đề xuất ý kiến trình Thủ tướng Chính
phủ.
II- Về căn cứ để lập thiết kế cơ sở trong dự án đầu tư xây dựng công trình được quy định tại
Điều 7 của NĐ 16/CP:
1. Đối với những công trình không phải lập Báo cáo đầu tư xây dựng công trình nhưng thuộc
đối tượng phải thi tuyển thiết kế kiến trúc theo quy định tại khoản 1 Điều 26 của NĐ 16/CP hoặc đối với
những công trình mà chủ đầu tư thấy cần thiết thi tuyển thiết kế kiến trúc thì chủ đầu tư báo cáo người
quyết định đầu tư xem xét, quyết định việc thi tuyển, hình thức, thời gian và kinh phí tổ chức thi tuyển
thiết kế kiến trúc.
Việc thi tuyển thiết kế kiến trúc thực hiện theo Thông tư số 05/2005/TT-BXD ngày 12/4/2005
của Bộ trưởng Bộ Xây dựng hướng dẫn thi tuyển thiết kế kiến trúc công trình xây dựng.
Phương án thiết kế kiến trúc được chọn là căn cứ để lập thiết kế cơ sở của dự án đầu tư xây
dựng công trình.
2. Đối với công trình không phải thi tuyển thiết kế kiến trúc hoặc không có yêu cầu về kiến trúc
thì tổ chức tư vấn thiết kế được chọn để lập thiết kế cơ sở phải căn cứ nhiệm vụ thiết kế đã được chủ
đầu tư phê duyệt, lập một số phương án thiết kế để chủ đầu tư lựa chọn phương án thiết kế tối ưu làm
căn cứ cho việc lập thiết kế cơ sở.
Kinh phí cho việc thực hiện các phương án thiết kế được tính trong kinh phí thiết kế cơ sở của
dự án.
III- Về thẩm định dự án đầu tư xây dựng công trình được quy định tại Điều 9 của NĐ 16/CP:
1. Người quyết định đầu tư chỉ định đơn vị chuyên môn trực thuộc làm đầu mối tổ chức thẩm
định dự án trước khi phê duyệt.
2. Chủ đầu tư gửi hồ sơ dự án (bao gồm cả phần thuyết minh dự án và phần thiết kế cơ sở)
đến người quyết định đầu tư để tổ chức thẩm định. Riêng các dự án do Thủ tướng Chính phủ quyết
định đầu tư, thì chủ đầu tư gửi hồ sơ dự án tới đơn vị đầu mối tổ chức thẩm định dự án là Hội đồng
thẩm định nhà nước về các dự án đầu tư do Thủ tướng Chính phủ thành lập để thẩm định. Các dự án
sử dụng vốn ngân sách nhà nước do Chủ tịch Uỷ ban nhân dân cấp tỉnh quyết định đầu tư, thì chủ đầu
tư gửi hồ sơ dự án tới đơn vị đầu mối tổ chức thẩm định dự án là Sở Kế hoạch và Đầu tư để thẩm
định.
3. Các dự án do Thủ tướng Chính phủ quyết định đầu tư; các dự án nhóm A sử dụng vốn ngân
sách nhà nước do Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ, cơ quan quản
lý tài chính của Đảng, cơ quan Trung ương của tổ chức chính trị - xã hội, tổ chức chính trị - xã hội nghề
nghiệp (dưới đây gọi chung là Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang Bộ), Chủ tịch Uỷ ban nhân dân
cấp tỉnh quyết định đầu tư thì đơn vị đầu mối thẩm định dự án gửi hồ sơ dự án tới các Bộ, ngành, địa
phương có liên quan đến nội dung thẩm định dự án để lấy ý kiến.
4. Đối với các dự án đầu tư xây dựng công trình nhóm B, C sử dụng vốn ngân sách nhà nước,
việc thẩm định dự án được thực hiện như sau:
a) Các dự án do Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang Bộ quyết định đầu tư hoặc uỷ quyền
quyết định đầu tư cho cơ quan cấp dưới trực tiếp thì đơn vị chuyên môn được giao làm đầu mối tổ
chức thẩm định dự án để trình người quyết định đầu tư xem xét, quyết định.

b) Các dự án do Chủ tịch Uỷ ban nhân dân cấp tỉnh quyết định đầu tư, uỷ quyền hoặc phân
cấp quyết định đầu tư cho cơ quan cấp dưới trực tiếp và các dự án do Chủ tịch Uỷ ban nhân dân cấp
huyện, cấp xã quyết định đầu tư thì đơn vị đầu mối thẩm định dự án gửi hồ sơ dự án tới các Sở, Ban,
ngành để lấy ý kiến về những nội dung liên quan đến thẩm định dự án và có thể mời đại diện của các
Sở, chuyên gia có năng lực tham gia thẩm định dự án.
5. Đối với các dự án sử dụng các nguồn vốn khác, người quyết định đầu tư tự tổ chức thẩm
định, phê duyệt dự án và tự chịu trách nhiệm về quyết định của mình.
6. Đơn vị đầu mối tổ chức thẩm định dự án có trách nhiệm gửi hồ sơ dự án (bao gồm cả phần
thuyết minh dự án và phần thiết kế cơ sở) tới cơ quan có thẩm quyền thẩm định thiết kế cơ sở quy
định tại Điều 9 của NĐ 16/CP để thẩm định thiết kế cơ sở theo quy định; đồng thời gửi hồ sơ dự án tới
các cơ quan, đơn vị có liên quan để lấy ý kiến về những nội dung liên quan đến dự án. Tờ trình thẩm
định thiết kế cơ sở theo mẫu tại phụ lục số 1 của Thông tư này.
7. Đơn vị đầu mối thẩm định dự án có trách nhiệm tổng hợp ý kiến của các cơ quan, đơn vị có
liên quan và kết quả thẩm định thiết kế cơ sở để đánh giá và đề xuất ý kiến để người quyết định đầu tư
xem xét quyết định.
Báo cáo kết quả thẩm định dự án đầu tư xây dựng công trình được lập theo mẫu tại phụ lục số
3 của Thông tư này.
8. Về thẩm quyền thẩm định thiết kế cơ sở đối với dự án nhóm A được quy định tại điểm a, d, đ
khoản 4 Điều 9 của NĐ 16/CP:
- Bộ Công nghiệp tổ chức thẩm định thiết kế cơ sở của các dự án đầu tư xây dựng công trình
hầm mỏ, dầu khí, nhà máy điện, đường dây tải điện, trạm biến áp và các công trình công nghiệp
chuyên ngành trừ công trình công nghiệp vật liệu xây dựng.
- Bộ Xây dựng tổ chức thẩm định thiết kế cơ sở của các dự án đầu tư xây dựng công trình dân
dụng, công nghiệp vật liệu xây dựng, hạ tầng kỹ thuật đô thị (bao gồm các công trình: Hè, đường đô
thị, cấp nước, thoát nước, chiếu sáng, công viên, cây xanh, xử lý rác thải đô thị, nghĩa trang, bãi đỗ xe
trong đô thị) và các dự án đầu tư xây dựng công trình khác do Thủ tướng Chính phủ yêu cầu.
- Đối với các dự án đầu tư xây dựng công trình liên quan tới nhiều chuyên ngành, thì nội dung
của thiết kế cơ sở liên quan nhiều đến Bộ nào được quy định tại khoản 4 Điều 9 của NĐ 16/CP thì Bộ
đó là đầu mối tổ chức thẩm định thiết kế cơ sở của dự án. Bộ đầu mối thẩm định thiết kế cơ sở có
trách nhiệm lấy ý kiến của Bộ liên quan đến phần công nghệ chính, các Bộ, ngành khác và địa phương
có liên quan đến nội dung thẩm định thiết kế cơ sở.
9. Về thẩm quyền thẩm định thiết kế cơ sở đối với dự án nhóm B, C được quy định tại điểm a,
d, đ khoản 5 Điều 9 của NĐ 16/CP:
- Sở Công nghiệp tổ chức thẩm định thiết kế cơ sở của các dự án đầu tư xây dựng công trình
hầm mỏ, dầu khí, nhà máy điện, đường dây tải điện, trạm biến áp và các công trình công nghiệp
chuyên ngành trừ công trình công nghiệp vật liệu xây dựng.
- Sở Xây dựng tổ chức thẩm định thiết kế cơ sở của các dự án đầu tư xây dựng công trình dân
dụng, công nghiệp vật liệu xây dựng và các dự án đầu tư xây dựng công trình khác do Chủ tịch Uỷ ban
nhân dân cấp tỉnh yêu cầu.
Riêng thiết kế cơ sở các công trình hạ tầng kỹ thuật đô thị ở địa phương (bao gồm các công
trình: Hè, đường đô thị, cấp nước, thoát nước, chiếu sáng, công viên, cây xanh, xử lý rác thải đô thị,
nghĩa trang, bãi đỗ xe trong đô thị) do Sở Xây dựng, Sở Giao thông công chính hoặc Sở Giao thông
vận tải tổ chức thẩm định phù hợp với chức năng, nhiệm vụ do Uỷ ban nhân dân cấp tỉnh quy định.
- Đối với các dự án đầu tư xây dựng công trình liên quan tới nhiều chuyên ngành, thì nội dung
của thiết kế cơ sở liên quan nhiều đến Sở nào được quy định tại khoản 5 Điều 9 của NĐ 16/CP thì Sở
đó là đầu mối tổ chức thẩm định thiết kế cơ sở của dự án. Sở đầu mối thẩm định thiết kế cơ sở có
trách nhiệm lấy ý kiến của Sở liên quan đến phần công nghệ chính và các Sở, Ban, ngành khác có liên
quan đến nội dung thẩm định thiết kế cơ sở.

- Đối với các dự án đầu tư xây dựng công trình có kỹ thuật phức tạp, áp dụng công nghệ mới,
công nghệ cao, ... thì Sở có thẩm quyền thẩm định thiết kế cơ sở có thể báo cáo Uỷ ban nhân dân cấp
tỉnh đề nghị Bộ có thẩm quyền thẩm định thiết kế cơ sở tương ứng theo quy định tại khoản 4 Điều 9
của NĐ 16/CP tổ chức thẩm định thiết kế cơ sở của dự án đó.
10. Cơ quan thẩm định thiết kế cơ sở có trách nhiệm gửi kết quả thẩm định thiết kế cơ sở tới
đơn vị đầu mối thẩm định dự án theo thời gian quy định tại khoản 8 Điều 9 của NĐ 16/CP; đồng thời
gửi một bản tới Sở Xây dựng địa phương nơi xây dựng công trình.
Kết quả thẩm định thiết kế cơ sở được lập theo mẫu tại phụ lục số 2 của Thông tư này.

IV- Về nội dung thẩm định thiết kế cơ sở quy định tại Điều 10 của NĐ 16/CP:
Nội dung thẩm định thiết kế cơ sở trong dự án đầu tư xây dựng công trình bao gồm:
1. Sự phù hợp của thiết kế cơ sở với quy hoạch phát triển ngành, quy hoạch xây dựng. Sự hợp
lý về bố trí mặt bằng, tuyến công trình, các điểm đấu nối với công trình hạ tầng kỹ thuật,….
2. Sự phù hợp của thiết kế cơ sở với thuyết minh của dự án về quy mô xây dựng, công nghệ,
công suất thiết kế, cấp công trình; các số liệu sử dụng trong thiết kế; các quy chuẩn, tiêu chuẩn áp
dụng.
3. Sự phù hợp của thiết kế cơ sở với phương án kiến trúc đã được lựa chọn thông qua thi
tuyển đối với trường hợp có thi tuyển thiết kế kiến trúc.
4. Các tiêu chuẩn được áp dụng trong các giải pháp thiết kế.
5. Điều kiện năng lực hoạt động xây dựng của tổ chức tư vấn, năng lực hành nghề của cá nhân
lập dự án và thiết kế cơ sở theo quy định.
V- Về lập, thẩm định, phê duyệt Báo cáo kinh tế - kỹ thuật xây dựng công trình được quy định
tại Điều 12 của NĐ 16/CP:
1. Về lập Báo cáo kinh tế - kỹ thuật xây dựng công trình:
a) Các công trình không phải lập dự án mà chỉ cần lập Báo cáo kinh tế - kỹ thuật xây dựng
công trình để trình người quyết định đầu tư phê duyệt, bao gồm:
- Công trình xây dựng cho mục đích tôn giáo;
- Công trình xây dựng mới trụ sở cơ quan có tổng mức đầu tư dưới 3 tỷ đồng;
- Công trình hạ tầng xã hội có tổng mức đầu tư dưới 7 tỷ đồng sử dụng vốn ngân sách không
nhằm mục đích kinh doanh, phù hợp với quy hoạch phát triển kinh tế - xã hội, quy hoạch xây dựng và
đã có chủ trương đầu tư hoặc đã được bố trí trong kế hoạch đầu tư hàng năm;
- Công trình xây dựng mới, sửa chữa, cải tạo sử dụng vốn ngân sách, phù hợp với quy hoạch
phát triển kinh tế - xã hội, quy hoạch xây dựng, đã có chủ trương đầu tư và rõ hiệu quả đầu tư, có tổng
mức đầu tư dưới 5 tỷ đồng.
- Các công trình xây dựng khác không thuộc các trường hợp nêu trên có tổng mức đầu tư dưới
5 tỷ đồng, tuỳ từng trường hợp cụ thể người quyết định đầu tư xem xét, quyết định việc lập dự án đầu
tư xây dựng công trình hoặc Báo cáo kinh tế - kỹ thuật xây dựng công trình và làm rõ tính hiệu quả
trước khi quyết định đầu tư xây dựng công trình.
b) Nội dung của Báo cáo kinh tế - kỹ thuật xây dựng công trình được lập theo quy định tại
khoản 4 Điều 35 của Luật Xây dựng.
Khi lập thiết kế bản vẽ thi công trong Báo cáo kinh tế - kỹ thuật xây dựng công trình có thể sử
dụng thiết kế mẫu, thiết kế điển hình do cơ quan nhà nước có thẩm quyền ban hành. Trường hợp chưa
có thiết kế mẫu, thiết kế điển hình thì nhà thầu tư vấn thiết kế được chủ đầu tư lựa chọn lập một số
phương án thiết kế để chủ đầu tư lựa chọn phương án tối ưu làm căn cứ cho việc triển khai thiết kế
bản vẽ thi công.

c) Đối với những công trình chỉ lập Báo cáo kinh tế - kỹ thuật xây dựng công trình mà thiết kế
bản vẽ thi công không do các Sở quy định tại khoản 5 Điều 9 của NĐ 16/CP thẩm định thì chủ đầu tư
phải xin giấy phép xây dựng theo quy định, trừ các công trình hạ tầng kỹ thuật (bao gồm các công
trình: Nhà máy xử lý rác thải, bãi chôn lấp rác, cấp nước, thoát nước, đường, kênh, mương, ...) có tổng
mức đầu tư dưới 5 tỷ đồng thuộc các xã vùng sâu, vùng xa, không vi phạm các khu vực bảo tồn di sản
văn hoá, di tích lịch sử - văn hoá.
d) Đối với dự án chỉ có mua sắm dây chuyền thiết bị công nghệ, không có xây dựng chỉ có lắp
đặt, thì nhà thầu thi công xây dựng công trình lập thiết kế bản vẽ thi công và dự toán lắp đặt thiết bị để
trình người quyết định đầu tư tổ chức thẩm định, phê duyệt. Nếu việc lắp đặt thiết bị làm thay đổi kết
cấu và kiến trúc công trình xây dựng đã được duyệt thì chủ đầu tư phải xin giấy phép xây dựng theo
quy định.
2. Về hồ sơ Báo cáo kinh tế - kỹ thuật xây dựng công trình:
a) Chủ đầu tư có trách nhiệm gửi hồ sơ Báo cáo kinh tế - kỹ thuật xây dựng công trình tới
người quyết định đầu tư để tổ chức thẩm định, phê duyệt.
b) Hồ sơ Báo cáo kinh tế - kỹ thuật xây dựng công trình trình thẩm định bao gồm:
- Tờ trình phê duyệt Báo cáo kinh tế - kỹ thuật xây dựng công trình theo mẫu tại phụ lục số 4
của Thông tư này.
- Báo cáo kinh tế - kỹ thuật xây dựng công trình bao gồm thuyết minh và thiết kế bản vẽ thi
công.
- Các văn bản pháp lý có liên quan.
c) Đối với những công trình sử dụng vốn ngân sách nhà nước có tổng mức đầu tư từ 500 triệu
đồng trở lên thì khi gửi hồ sơ Báo cáo kinh tế - kỹ thuật xây dựng công trình tới người quyết định đầu
tư, chủ đầu tư đồng thời gửi Báo cáo kinh tế - kỹ thuật xây dựng công trình tới Sở có thẩm quyền thẩm
định thiết kế cơ sở quy định tại khoản 5 Điều 9 của NĐ 16/CP để thẩm định thiết kế bản vẽ thi công.
Tờ trình thẩm định thiết kế bản vẽ thi công theo mẫu tại phụ lục số 5 của Thông tư này.
3. Về tổ chức thẩm định Báo cáo kinh tế - kỹ thuật xây dựng công trình:
a) Đối với dự án đầu tư xây dựng công trình sử dụng vốn ngân sách nhà nước thì người quyết
định đầu tư tự tổ chức thẩm định Báo cáo kinh tế - kỹ thuật xây dựng công trình, Sở có thẩm quyền
thẩm định thiết kế cơ sở quy định tại khoản 5 Điều 9 của NĐ 16/CP thẩm định thiết kế bản vẽ thi công
đối với các công trình có tổng mức đầu tư từ 500 triệu đồng trở lên. Người quyết định đầu tư chỉ phê
duyệt Báo cáo kinh tế - kỹ thuật xây dựng công trình sau khi có kết quả thẩm định Báo cáo kinh tế - kỹ
thuật xây dựng công trình và kết quả thẩm định thiết kế bản vẽ thi công.
b) Đối với dự án đầu tư xây dựng công trình sử dụng vốn ngân sách nhà nước có tổng mức
đầu tư dưới 500 triệu đồng hoặc sử dụng các nguồn vốn khác thì người quyết định đầu tư tự tổ chức
thẩm định Báo cáo kinh tế - kỹ thuật xây dựng công trình, chủ đầu tư tổ chức thẩm định thiết kế bản vẽ
thi công trình người quyết định đầu tư phê duyệt.
c) Nội dung thẩm định Báo cáo kinh tế - kỹ thuật xây dựng công trình được thực hiện theo nội
dung quy định tại khoản 4 Điều 35 của Luật Xây dựng.
d) Nội dung thẩm định thiết kế bản vẽ thi công:
- Sự tuân thủ quy chuẩn xây dựng và các tiêu chuẩn xây dựng được áp dụng.
- Sự phù hợp của thiết kế bản vẽ thi công với phương án kiến trúc đã được lựa chọn thông qua
thi tuyển đối với trường hợp có thi tuyển thiết kế kiến trúc.
- Sự hợp lý của các giải pháp thiết kế, cấu tạo, đánh giá mức độ an toàn của công trình.
- Sự hợp lý của việc lựa chọn dây chuyền và thiết bị công nghệ (nếu có).

- Bảo vệ môi trường; phòng, chống cháy, nổ.
4. Thời gian thẩm định Báo cáo kinh tế - kỹ thuật xây dựng công trình và thiết kế bản vẽ thi
công tương ứng như thời gian thẩm định đối với dự án nhóm C.
5. Cơ quan thẩm định thiết kế bản vẽ thi công có trách nhiệm gửi kết quả thẩm định tới chủ đầu
tư để tổng hợp, đánh giá đề xuất ý kiến để người quyết định đầu tư xem xét quyết định.
Kết quả thẩm định thiết kế bản vẽ thi công được lập theo mẫu tại phụ lục số 6 của Thông tư
này.
VI- Về lập, thẩm định, phê duyệt dự án đầu tư xây dựng công trình sử dụng vốn ODA:
1. Nội dung lập, thẩm định, phê duyệt dự án đầu tư xây dựng công trình sử dụng vốn ODA
được thực hiện theo quy định của pháp luật về đầu tư xây dựng như đối với dự án sử dụng vốn ngân
sách nhà nước và bổ sung thêm các nội dung có liên quan đến vốn ODA.
2. Trình tự, thủ tục, thẩm quyền thẩm định, phê duyệt dự án được thực hiện theo quy định của
pháp luật về quản lý và sử dụng nguồn hỗ trợ phát triển chính thức. Thẩm quyền thẩm định, nội dung
thẩm định thiết kế cơ sở của dự án và việc quản lý dự án được thực hiện theo quy định của Luật Xây
dựng và NĐ 16/CP.
Trường hợp điều ước quốc tế về ODA đã được ký kết giữa Nhà nước hoặc Chính phủ với nhà
tài trợ có quy định khác thì thực hiện theo quy định của điều ước quốc tế đó.

PHẦN II
HƯỚNG DẪN CHUYỂN TIẾP TỪ THỰC HIỆN
NĐ 52/CP, NĐ 12/CP, NĐ 07/CP SANG THỰC HIỆN NĐ 16/CP

I- Về chuyển tiếp thực hiện các quy định quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình theo NĐ 16/CP:
1. Người quyết định đầu tư có trách nhiệm xem xét quyết định việc chuyển tiếp thực hiện quản
lý dự án đầu tư xây dựng công trình theo NĐ 16/CP đảm bảo các nguyên tắc sau:
a) Không làm gián đoạn các công việc.
b) Đảm bảo tính đồng bộ và hiệu quả của dự án.
2. Đối với dự án quan trọng quốc gia đã được Quốc hội thông qua chủ trương đầu tư và cho
phép đầu tư; các dự án đầu tư xây dựng công trình nhóm A đã được Thủ tướng Chính phủ cho phép
đầu tư trước ngày NĐ 16/CP có hiệu lực thì không phải lập Báo cáo đầu tư xây dựng công trình theo
quy định của NĐ 16/CP. Các công việc tiếp theo thực hiện theo quy định của NĐ 16/CP.
3. Các dự án quan trọng quốc gia, dự án nhóm A đã trình cấp có thẩm quyền để xin phép đầu
tư trước ngày NĐ 16/CP có hiệu lực nhưng chưa được thẩm định và cho phép đầu tư thì không phải
lập và trình lại; việc thẩm định và cho phép đầu tư được thực hiện theo quy định trước ngày NĐ 16/CP
có hiệu lực thi hành. Các công việc tiếp theo thực hiện theo quy định của NĐ 16/CP.
4. Các dự án đã phê duyệt, dự án đang tổ chức thẩm định, dự án đã thẩm định nhưng chưa
phê duyệt, dự án đang triển khai thực hiện dở dang thì các công việc tiếp theo thực hiện theo quy định
trước khi NĐ 16/CP có hiệu lực thi hành.
Trường hợp thấy cần thiết thực hiện các công việc chưa triển khai hoặc đang thực hiện dở
dang cho phù hợp với quy định của NĐ 16/CP thì người quyết định đầu tư xem xét, quyết định.

5. Đối với dự án chưa tổ chức thẩm định, thì việc lập, thẩm định, phê duyệt và quản lý dự án
đầu tư xây dựng công trình thực hiện theo quy định của NĐ 16/CP.
II- Về chuyển tiếp điều kiện năng lực trong hoạt động xây dựng:
1. Điều kiện năng lực của tổ chức, cá nhân hoạt động xây dựng được thực hiện theo quy định
của NĐ 16/CP. Đối với các địa phương thuộc vùng sâu, vùng xa, các ban quản lý dự án, các nhà thầu
chưa có đủ điều kiện năng lực theo quy định của NĐ 16/CP thì chủ đầu tư lập báo cáo trình người
quyết định đầu tư xem xét, xử lý và tổng hợp gửi về Bộ Xây dựng.
2. Các cá nhân khi hoạt động xây dựng yêu cầu phải có chứng chỉ hành nghề được thực hiện
theo Quy chế cấp chứng chỉ hành nghề giám sát thi công xây dựng công trình ban hành theo Quyết
định số 12/2005/QĐ-BXD ngày 18/4/2005 và Quy chế cấp chứng chỉ hành nghề kiến trúc sư, kỹ sư
hoạt động xây dựng ban hành theo Quyết định số 15/2005/QĐ-BXD ngày 25/4/2005 của Bộ trưởng Bộ
Xây dựng.
*
*

*

Thông tư này có hiệu lực thi hành sau 15 ngày kể từ ngày đăng Công báo. Trong quá trình
thực hiện nếu có vướng mắc, các cơ quan, tổ chức, cá nhân gửi ý kiến về Bộ Xây dựng để xem xét,
giải quyết.

k/t. Bộ trưởng Bộ Xây dựng thứ trưởng

Nơi nhận:
- Ban Bí thư Trung ương Đảng (để báo cáo),
- Ủy ban Thường vụ Quốc hội,
- Thủ tướng, các PTT Chính phủ,

Đã ký

- Các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc CP,
- HĐND, UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc TW,

Nguyễn Văn Liên
- Văn phòng Quốc hội,
- Văn phòng Chủ tịch nước,
- Văn phòng TW và các Ban của Đảng,
- Viện Kiểm sát nhân dân tối cao,
- Toà án nhân dân tối cao,
- Các Tổng công ty nhà nước,
- Cơ quan Trung ương của các đoàn thể,
- Sở Xây dựng các tỉnh, thành phố trực thuộc TW,
- Công báo,
- Lưu VP, Vụ XL, các Cục, Vụ.

Phụ lục số 1
(Ban hành kèm theo Thông tư số: 08/2005/TT-BXD ngày 06/5/2005
của Bộ trưởng Bộ Xây dựng)

-----------------------Cơ quan trình

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Số :

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

........., ngày......... tháng......... năm..........
TỜ TRÌNH
THẨM ĐỊNH THIẾT KẾ CƠ SỞ CÔNG TRÌNH……….
THUỘC DỰ ÁN…………………………..

Kính gửi :
- Căn cứ Nghị định số 16/2005/NĐ-CP ngày 07/02/2005 của Chính phủ về quản lý dự án đầu
tư xây dựng công trình;
- Căn cứ Nghị định số 209/2004/NĐ-CP ngày 16/12/2004 của Chính phủ về quản lý chất lượng
công trình xây dựng;
- Căn cứ Thông tư số………………………… của Bộ trưởng Bộ Xây dựng
- Căn cứ văn bản số… ngày… của… về chủ trương đầu tư xây dựng công trình (nếu có)...;
- Các căn cứ khác có liên quan…………………………
(Cơ quan trình) trình thẩm định thiết kế cơ sở của` dự án đầu tư xây dựng công trình… do…
lập với các nội dung sau:
1. Tên công trình…
Loại và cấp công trình…
- Thuộc dự án…
- Dự kiến tổng mức đầu tư dự án…
- Chủ đầu tư...
- Địa điểm xây dựng…
- Diện tích sử dụng đất…
- Nhà thầu lập thiết kế cơ sở…
- Nhà thầu thực hiện khảo sát xây dựng…
- Quy mô xây dựng, công suất, các thông số kỹ thuật chủ yếu…
- Các quy chuẩn, tiêu chuẩn xây dựng được áp dụng…
2. Hồ sơ thiết kế trình:
1- Bản sao văn bản số… ngày… của… về chủ trương đầu tư xây dựng công trình.

2- Thuyết minh dự án.
3- Thuyết minh thiết kế.
4- Các bản vẽ thiết kế.
5- Báo cáo kết quả khảo sát xây dựng.
6- Biên bản của chủ đầu tư nghiệm thu thiết kế cơ sở, nghiệm thu kết quả khảo sát xây dựng.
7- Các văn bản của cấp có thẩm quyền (nếu có) về quy hoạch xây dựng, quyền sử dụng đất,
phòng chống cháy nổ, bảo vệ môi trường sinh thái, sử dụng hệ thống hạ tầng kỹ thuật bên ngoài công
trình, an toàn vận hành công trình ngầm và các yêu cầu khác có liên quan.
8- Kết quả thi tuyển thiết kế kiến trúc công trình đối với trường hợp có thi tuyển.
9- Đăng ký kinh doanh của nhà thầu thiết kế, nhà thầu khảo sát xây dựng.
10- Chứng chỉ hành nghề của chủ nhiệm khảo sát xây dựng, chủ nhiệm thiết kế và các chủ trì
thiết kế.
(Cơ quan trình) trình… thẩm định thiết kế cơ sở công trình…

Nơi nhận :
-

CƠ QUAN TRÌNH :
(Ký, ghi rõ họ tên, chức vụ và đóng dấu)

- Lưu

Phụ lục số 2
(Ban hành kèm theo Thông tư số: 08/2005/TT-BXD ngày 06/5/2005
của Bộ trưởng Bộ Xây dựng)

-----------------------(Cơ quan thẩm định

Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam

thiết kế cơ sở)

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số:
.........., ngày......... tháng......... năm..........

KẾT QUẢ THẨM ĐỊNH THIẾT KẾ CƠ SỞ
CỦA DỰ ÁN ĐẦU TƯ XÂY DỰNG CÔNG TRÌNH .………..

Kính gửi :
(Cơ quan thẩm định) đã nhận Tờ trình số ... ngày ... của ... về việc thẩm định thiết kế cơ sở của
dự án đầu tư xây dựng công trình ... kèm theo hồ sơ dự án.
- Căn cứ Nghị định số 16/2005/NĐ-CP ngày 07/02/2005 của Chính phủ về quản lý dự án đầu
tư xây dựng công trình;
- Căn cứ Nghị định số 209/2004/NĐ-CP ngày 16/12/2004 của Chính phủ về quản lý chất lượng
công trình xây dựng;
- Căn cứ Thông tư số ………………………. của Bộ trưởng Bộ Xây dựng
- Các căn cứ khác có liên quan.
1. Sau khi xem xét, (Cơ quan thẩm định) thông báo kết quả thẩm định thiết kế cơ sở công trình như
sau:
a) Dự án đầu tư xây dựng công trình …
b) Chủ đầu tư …
c) Địa điểm xây dựng …
d) Diện tích sử dụng đất …
đ) Nhà thầu lập thiết kế cơ sở …
e) Nhà thầu thực hiện khảo sát xây dựng …
g) Quy mô xây dựng, công suất, các thông số kỹ thuật chủ yếu của dự án..
h) Các quy chuẩn, tiêu chuẩn xây dựng được áp dụng …
i) Các giải pháp thiết kế chủ yếu về:
- Mặt bằng, tuyến công trình, các điểm đấu nối với công trình hạ tầng kỹ thuật.
- Bảo vệ môi trường sinh thái, phòng chống cháy nổ, an toàn vận hành công trình ngầm và các
yêu cầu khác có liên quan.
- Sơ đồ công nghệ (nếu có).

2. Nội dung hồ sơ dự án đầu tư xây dựng công trình, bao gồm cả thiết kế cơ sở trình:
a) Các văn bản của cấp có thẩm quyền (nếu có) về chủ trương đầu tư, quy hoạch xây dựng,
quyền sử dụng đất, bảo vệ môi trường, phòng chống cháy nổ, các văn bản liên quan khác.
b) Tài liệu thiết kế:
- Thuyết minh thiết kế cơ sở
- Các bản vẽ thiết kế cơ sở
- Kết quả khảo sát xây dựng
- Biên bản của chủ đầu tư nghiệm thu thiết kế, nghiệm thu kết quả khảo sát xây dựng
3. Kết quả thẩm định thiết kế cơ sở:
a) Sự phù hợp của thiết kế cơ sở về quy hoạch phát triển ngành, quy hoạch xây dựng. Sự
hợp lý về bố trí mặt bằng, tuyến công trình, các điểm đấu nối với công trình hạ tầng kỹ thuật.
b) Sự phù hợp với thiết kế cơ sở với thuyết minh của dự án về quy mô xây dựng, công nghệ,
công suất thiết kế, các số liệu sử dụng trong thiết kế.
c) Sự phù hợp của thiết kế cơ sở với phương án kiến trúc đã được lựa chọn thông qua thi
tuyển đối với trường hợp có thi tuyển phương án kiến trúc.
d) Các tiêu chuẩn được áp dụng trong các giải pháp thiết kế.
đ) Điều kiện năng lực hoạt động của tổ chức tư vấn, năng lực hành nghề của cá nhân lập thiết
kế cơ sở theo quy định.
4. Kết luận:
a) Đủ điều kiện hay không đủ điều kiện xem xét phê duyệt thiết kế cơ sở cùng với dự
án đầu tư xây dựng công trình.
b) Yêu cầu sửa đổi, bổ sung, hoàn thiện thiết kế cơ sở (nếu có).
c) Những kiến nghị và yêu cầu đối với chủ đầu tư:

Nơi nhận:
-

CƠ QUAN THẨM ĐỊNH:
(Ký, ghi rõ họ tên, chức vụ và đóng dấu)

- Lưu

Phụ lục số 3
(Ban hành kèm theo Thông tư số: 08/2005/TT-BXD ngày 06/5/2005
của Bộ trưởng Bộ Xây dựng)

-----------------------Cơ quan

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

thẩm định dự án

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số:
............., ngày ........ tháng ........ năm
BÁO CÁO
KẾT QUẢ THẨM ĐỊNH DỰ ÁN ĐẦU TƯ XÂY DỰNG CÔNG TRÌNH
(tên dự án) ...........................................................

Kính gửi: (cấp có thẩm quyền quyết định đầu tư)

Cơ quan thẩm định ............... đã nhận được Tờ trình phê duyệt dự án đầu tư xây dựng công
trình số ............. ngày ...... tháng ....... năm ........... của ...............
- Căn cứ Nghị định số 16/2005/NĐ-CP ngày 07/02/2005 của Chính phủ về quản lý dự án đầu
tư xây dựng công trình.
- Căn cứ Thông tư số ................................... của Bộ trưởng Bộ Xây dựng.
1. Sau khi thẩm định, (cơ quan thẩm định) báo cáo kết quả thẩm định dự án như sau:
a) Tên dự án đầu tư xây dựng công trình:
b) Chủ đầu tư:
c) Địa điểm xây dựng:
d) Diện tích chiếm đất:
2. Tính pháp lý của hồ sơ trình thẩm định phê duyệt:
a) Nhà thầu tư vấn lập dự án:
b) Nhà thầu lập thiết kế cơ sở:
c) Nhà thầu thực hiện khảo sát xây dựng:
d) Các quy chuẩn, tiêu chuẩn áp dụng:
đ) Hồ sơ dự án trình thẩm định:
e) Các văn bản pháp lý liên quan:
3. Tóm tắt những nội dung chính của dự án:
4. Tóm tắt ý kiến các cơ quan, đơn vị liên quan:
5. Nhận xét, đánh giá về nội dung dự án:

Loại dự án:

a) Sự cần thiết và mục tiêu đầu tư
b) Sự phù hợp với qui hoạch
c) Sự phù hợp với báo cáo đầu tư xây dựng công trình đã được cơ quan có thẩm quyền cho
phép đầu tư (nếu có)
d) Loại, cấp công trình
đ) Sự tuân thủ quy chuẩn xây dựng, tiêu chuẩn xây dựng áp dụng
e) Sự hợp lý lựa chọn công nghệ, công suất thiết kế
g) Các phương án thiết kế kiến trúc (đối với công trình yêu cầu thiết kế kiến trúc), hoặc các
phương án thiết kế và phương án thiết kế tối ưu được chọn
h) Phương án khai thác dự án và sử dụng lao động
i) Đánh giá tác động môi trường, các giải pháp phòng chống cháy, nổ
k) Phương án giải phóng mặt bằng, tái định cư
l) Tổng mức vốn đầu tư, nguồn vốn đầu tư, khả năng huy động vốn, phương án hoàn trả đối
với các dự án có yêu cầu thu hồi vốn, các chỉ tiêu tài chính. Phân tích đánh giá hiệu quả
kinh tế, xã hội
m) Thời gian xây dựng, phân đoạn thực hiện, tiến độ thực hiện
6. Kết luận và kiến nghị của cơ quan thẩm định thiết kế cơ sở (kèm theo báo cáo kết quả thẩm định
thiết kế cơ sở của cơ quan nhà nước có thẩm quyền về xây dựng thẩm định):
7. Đánh giá tổng thể về hiệu quả kinh tế - xã hội của dự án:
8. Những tồn tại của dự án; trách nhiệm và thời hạn xử lý:
9. Những kiến nghị cụ thể:

Thủ trưởng cơ quan, đơn vị thẩm định dự án
Nơi nhận:

(Ký tên, đóng dấu)

- ....
- Lưu..

Phụ lục số 4
(Ban hành kèm theo Thông tư số: 08/2005/TT-BXD ngày 06/5/2005
của Bộ trưởng Bộ Xây dựng)

------------------------

Chủ đầu tư

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

Số:

.........., ngày......... tháng......... năm..........

TỜ TRÌNH PHÊ DUYỆT BÁO CÁO KINH TẾ - KỸ THUẬT
XÂY DỰNG CÔNG TRÌNH……………………………………….

Kính gửi:

- Căn cứ Nghị định số 16/2005/NĐ-CP ngày 07/02/2005 của Chính phủ về quản lý dự án đầu tư
xây dựng công trình;
- Căn cứ Thông tư số …………………………của Bộ trưởng Bộ Xây dựng
- Các căn cứ pháp lý khác có liên quan;

(Chủ đầu tư) trình phê duyệt Báo cáo kinh tế - kỹ thuật xây dựng công trình với các nội dung
chính sau:

1. Tên công trình:
2. Chủ đầu tư:
3. Tổ chức tư vấn lập Báo cáo kinh tế - kỹ thuật xây dựng công trình:
4. Chủ nhiệm lập Báo cáo kinh tế - kỹ thuật xây dựng công trình:
5. Mục tiêu đầu tư xây dựng:
6. Nội dung và quy mô đầu tư xây dựng:
7. Địa điểm xây dựng:
8. Diện tích sử dụng đất:
9. Thiết kế bản vẽ thi công và dự toán công trình:
10. Loại, cấp công trình:
11. Thiết bị công nghệ (nếu có):

12. Phương án giải phóng mặt bằng, tái định cư (nếu có):
13. Tổng mức đầu tư:
Tổng cộng:
Trong đó:
- Chi phí xây dựng:
- Chi phí thiết bị (nếu có):
- Chi phí đền bù giải phóng mặt bằng, tái định cư:
- Chi phí khác:
- Chi phí dự phòng:
14. Nguồn vốn đầu tư:
15. Hình thức quản lý dự án:
16. Thời gian thực hiện dự án:
17. Các nội dung khác:
18. Kết luận:
Chủ đầu tư ………… trình phê duyệt báo cáo kinh tế kỹ thuật đầu tư xây dựng công
trình…………………………………………………

Nơi nhận:

Chủ đầu tư

- Như trên,

(Ký, ghi rõ họ tên, chức vụ và đóng dấu)

- Lưu:

Phụ lục số 5
(Ban hành kèm theo Thông tư số: 08/2005/TT-BXD ngày 06/5/2005
của Bộ trưởng Bộ Xây dựng)

------------------------

Cơ quan trình

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Số :

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

........., ngày......... tháng......... năm..........

TỜ TRÌNH
THẨM ĐỊNH THIẾT KẾ BẢN VẼ THI CÔNG CÔNG TRÌNH
…………………………………………………………….

Kính gửi :

- Căn cứ Nghị định số 16/2005/NĐ-CP ngày 07/02/2005 của Chính phủ về quản lý dự án đầu
tư xây dựng công trình;
- Căn cứ Nghị định số 209/2004/NĐ-CP ngày 16/12/2004 của Chính phủ về quản lý chất lượng
công trình xây dựng;
- Căn cứ Thông tư số ……… …………………của Bộ trưởng Bộ xây dựng
- Các căn cứ khác có liên quan.
(Cơ quan trình) trình thẩm định thiết kế bản vẽ
.................………...do……………..................... lập với các nội dung sau:

1. Tên công trình…
- Loại và cấp công trình…
- Tổng mức đầu tư...
- Chủ đầu tư...
- Địa điểm xây dựng…
- Diện tích sử dụng đất…
- Nhà thầu lập thiết kế bản vẽ thi công …
- Nhà thầu thực hiện khảo sát xây dựng (nếu có)…
- Quy mô xây dựng, công suất, các thông số kỹ thuật chủ yếu…
- Các quy chuẩn, tiêu chuẩn xây dựng được áp dụng…

thi

công

công

trình

2. Hồ sơ thiết kế bản vẽ thi công, trình:
1- Bản sao văn bản số… ngày… của… về chủ trương đầu tư xây dựng công trình (nếu có).
2- Thuyết minh Báo cáo kinh tế - kỹ thuật xây dựng công trình.
3- Thuyết minh thiết kế.
4- Các bản vẽ thiết kế.
5- Báo cáo kết quả khảo sát xây dựng (nếu có).
6- Biên bản của chủ đầu tư nghiệm thu thiết kế bản vẽ thi công. Biên bản nghiệm thu kết quả
khảo sát xây dựng (nếu có).
7- Các văn bản của cấp có thẩm quyền về quy hoạch xây dựng, quyền sử dụng đất, phòng
chống cháy nổ, bảo vệ môi trường, các văn bản liên quan khác.
8- Kết quả thi tuyển thiết kế kiến trúc công trình đối với trường hợp có thi tuyển.
9- Đăng ký kinh doanh của nhà thầu thiết kế, nhà thầu khảo sát xây dựng.
(Cơ quan trình) trình…………
trình…………………………………..

Nơi nhận:
-

thẩm

định

thiết

kế

bản

vẽ

thi

công

công

CƠ QUAN TRÌNH :
(Ký, ghi rõ họ tên, chức vụ và đóng dấu)

- Lưu

Phụ lục số 6
(Ban hành kèm theo Thông tư số: 08/2005/TT-BXD ngày 06/5/2005
của Bộ trưởng Bộ Xây dựng)

------------------------

(Cơ quan thẩm định

Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam

thiết kế bản vẽ thi công)

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số:
.........., ngày......... tháng......... năm..........

KẾT QUẢ THẨM ĐỊNH THIẾT KẾ BẢN VẼ THI CÔNG
CỦA CÔNG TRÌNH ……………. …

Kính gửi : (Cơ quan có thẩm quyền quyết định đầu tư)

(Cơ quan thẩm định) đã nhận tờ trình số ... ngày ... của ... về việc thẩm định thiết kế bản vẽ thi
công công trình …………………………...…………….
- Căn cứ Nghị định số 16/2005/NĐ-CP ngày 07/02/2005 của Chính phủ về quản lý dự án đầu
tư xây dựng công trình;
- Căn cứ Nghị định số 209/2004/NĐ-CP ngày 16/12/2004 của Chính phủ về quản lý chất lượng
công trình xây dựng;
- Căn cứ Thông tư số………………………….của Bộ trưởng Bộ xây dựng
- Các căn cứ khác có liên quan.

1. Sau khi xem xét, (Cơ quan thẩm định) thông báo kết quả thẩm định thiết kế bản vẽ thi công công
trình…………………….. như sau:
a) Công trình:…………………………………………………… …
- Loại và cấp công trình:………………………………………… …
b) Chủ đầu tư:……………………………………………………. …
d) Địa điểm xây dựng:……………………………………………. …
đ) Diện tích sử dụng đất:…………………………………………. …
e) Nhà thầu lập thiết kế bản vẽ thi công:…………………..………….. …
g) Nhà thầu thực hiện khảo sát xây dựng:……………….. ………………..
h) Quy mô xây dựng, công suất, các thông số kỹ thuật chủ yếu:……… …
i) Các quy chuẩn, tiêu chuẩn xây dựng được áp dụng:…………………. …

k) Các tài liệu khác: ……………………………………………………….
2. Kết quả thẩm định thiết kế bản vẽ thi công:
a) Sự tuân thủ quy chuẩn xây dựng, tiêu chuẩn xây dựng được áp dụng
b) Sự phù hợp của thiết kế bản vẽ thi công với phương án kiến trúc đã được lựa chọn thông
qua thi tuyển đối với trường hợp có thi tuyển phương án kiến trúc.
c) Sự hợp lý của các giải pháp thiết kế, cấu tạo. Đánh giá mức độ an toàn công trình.
d) Bảo vệ môi trường, phòng chống cháy nổ
3. Kết luận:
a) Đủ điều kiện hay không đủ điều kiện xem xét phê duyệt thiết kế bản vẽ thi công công
trình.
b) Yêu cầu sửa đổi, bổ sung, hoàn thiện thiết kế bản vẽ thi công (nếu có).
c) Những kiến nghị và yêu cầu đối với chủ đầu tư:

Nơi nhận:
- Lưu

CƠ QUAN THẨM ĐỊNH:
(Ký, ghi rõ họ tên, chức vụ và đóng dấu)

