
PHỤ LỤC 5 
(Kèm theo Thông tư số     /2013/TT-BXD ngày…tháng…năm 2013) 

 
Cơ quan chuyên môn về 

xây dựng 
_____________ 

 Số :…………………       
V/v ý kiến về kết quả thẩm tra 
thiết kế công trình..... 

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

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

      

Kính gửi: ……………………………………………………. 

(Cơ quan chuyên môn về xây dựng) đã nhận văn bản số … 
ngày........của…….…xin ý kiến về kết quả thẩm tra thiết kế xây dựng công 
trình ………thuộc dự án đầu tư............... 

 Căn cứ Báo cáo thẩm tra thiết kế của tổ chức tư vấn, cá nhân do Chủ đầu 
tư thuê. 

 Các căn cứ khác có liên quan…….(nếu có). 

 (Cơ quan chuyên môn về xây dựng) có ý kiến về kết quả thẩm tra thiết 
kế xây dựng công trình như sau: 

1. Thông tin chung về công trình: 

- Tên công trình................................Loại, cấp công trình.........................  

- Thuộc dự án đầu tư:............................................................................ 

-  Chủ đầu tư: ……………………………………..…………………… 

- Nguồn vốn:…………………………………………………………… 

- Địa điểm xây dựng:…………………………………………………… 

2. Về năng lực của cá nhân thẩm tra thiết kế:   

Ghi tóm tắt và có ý kiến đánh giá về năng lực của cá nhận thực hiện 
thẩm tra thiết kế. 

3. Về Báo cáo kết quả thẩm tra thiết kế: 

Ghi ý kiến nhận xét:  

a) Về sự đầy đủ các nội dung thẩm tra (theo quy định tại Khoản 4 Điều 
21 Nghị định số 15/2003/NĐ-CP ngày 06 tháng 02 năm 2013 của Chính phủ 
về quản lý chất lượng công trình xây dựng và Thông tư số ../2013/TT-BXD, 
ngày ../../2013 của Bộ trưởng Bộ Xây dựng quy định thẩm tra, thẩm định và 
phê duyệt thiết kế xây dựng công trình); 



b) Những nội dung cần bổ sung làm rõ trong Báo cáo (nếu có). 

4. Kết luận:  

- Đủ điều kiện hay chưa đủ điều kiện để chủ đầu tư triển khai thực hiện 
bước tiếp theo. 

 - Yêu cầu bổ sung và hoàn thiện Báo cáo kết quả thẩm tra (nếu có). 

- Yêu cầu sửa đổi, bổ sung và hoàn thiện thiết kế (nếu có). 

- Yêu cầu đối với chủ đầu tư và nhà thầu tư vấn thiết kế. 
 
 

Nơi nhận: 
- Như trên; 
- Người quyết định đầu tư (để biết, chỉ đạo): 
- Cơ quan cấp phép xây dựng công trình; 
- Lưu. 

CƠ QUAN  
CHUYÊN MÔN VỀ XÂY DỰNG 

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

 

 
 


