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Mẫu Tờ trình Thẩm ñịnh dự án ñầu tư xây dựng hoặc thiết kế cơ sở 

 (Ban hành kèm Mẫu 01 Phụ lục II Nghị ñịnh số 59/2015/Nð-CP ngày 18/6/2015 của 
Chính phủ) 

 

TÊN TỔ CHỨC 
------- 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 
ðộc lập - Tự do - Hạnh phúc  

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

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

  

TỜ TRÌNH 

Thẩm ñịnh dự án ñầu tư xây dựng hoặc thiết kế cơ sở 

Kính gửi: (Cơ quan chủ trì thẩm ñịnh) 

 

Căn cứ Luật Xây dựng ngày 18 tháng 6 năm 2014; 

Các căn cứ pháp lý khác có liên quan.............................................................................. 

(Tên tổ chức) trình (Cơ quan chủ trì thẩm ñịnh) thẩm ñịnh dự án ñầu tư xây dựng (Tên dự 
án) với các nội dung chính sau: 

I. THÔNG TIN CHUNG DỰ ÁN (CÔNG TRÌNH) 

1. Tên dự án: ........................................................................................................... 

2. Nhóm dự án: ....................................................................................................... 

3. Loại và cấp công trình: ....................................................................................... 

4. Người quyết ñịnh ñầu tư: ................................................................................... 

5. Tên chủ ñầu tư (nếu có) và các thông tin ñể liên hệ (ñịa chỉ, ñiện thoại,...): ......... 

6. ðịa ñiểm xây dựng: ............................................................................................ 

7. Giá trị tổng mức ñầu tư: ..................................................................................... 

8. Nguồn vốn ñầu tư: .............................................................................................. 

9. Thời gian thực hiện: ........................................................................................... 

10. Tiêu chuẩn, quy chuẩn áp dụng: ....................................................................... 

11. Nhà thầu lập báo cáo nghiên cứu khả thi: ........................................................ 

12. Các thông tin khác (nếu có): ............................................................................. 

II. DANH MỤC HỒ SƠ GỬI KÈM BÁO CÁO 

1. Văn bản pháp lý: 

- Quyết ñịnh phê duyệt chủ trương ñầu tư xây dựng công trình (ñối với dự án sử dụng vốn 
ñầu tư công) hoặc văn bản chấp thuận chủ trương ñầu tư xây dựng hoặc giấy chứng 
nhận ñăng ký ñầu tư (ñối với dự án sử dụng vốn khác); 

- Quyết ñịnh lựa chọn phương án thiết kế kiến trúc thông qua thi tuyển hoặc tuyển chọn 
theo quy ñịnh và phương án thiết kế ñược lựa chọn kèm theo (nếu có); 

- Quyết ñịnh lựa chọn nhà thầu lập dự án; 
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- Quy hoạch chi tiết tỷ lệ 1/500 (quy hoạch 1/2000 ñối với khu công nghiệp quy mô trên 
20 ha) ñược cấp có thẩm quyền phê duyệt hoặc giấy phép quy hoạch của dự án; 

- Văn bản thẩm duyệt hoặc ý kiến về giải pháp phòng cháy chữa cháy, báo cáo ñánh giá 
tác ñộng môi trường của cơ quan có thẩm quyền (nếu có); 

- Văn bản thỏa thuận ñộ cao tĩnh không (nếu có); 

- Các văn bản thông tin, số liệu về hạ tầng kỹ thuật ñô thị; 

- Các văn bản pháp lý khác có liên quan (nếu có). 

2. Tài liệu khảo sát, thiết kế, tổng mức ñầu tư (dự toán): 

- Hồ sơ khảo sát xây dựng phục vụ lập dự án; 

- Thuyết minh báo cáo nghiên cứu khả thi (bao gồm tổng mức ñầu tư hoặc dự toán); 

- Thiết kế cơ sở bao gồm bản vẽ và thuyết minh. 

3. Hồ sơ năng lực của các nhà thầu: 

- Thông tin năng lực của nhà thầu khảo sát, nhà thầu lập dự án, thiết kế cơ sở; 

- Chứng chỉ hành nghề và thông tin năng lực của các chức danh chủ nhiệm khảo sát, chủ 
nhiệm ñồ án thiết kế, chủ trì thiết kế của nhà thầu thiết kế. 

(Tên tổ chức) trình (Cơ quan chủ trì thẩm ñịnh) thẩm ñịnh dự án ñầu tư xây dựng (Tên dự 
án) với các nội dung nêu trên./. 

  

  

Nơi nhận: 

- Như trên; 
- Lưu. 

ðẠI DIỆN TỔ CHỨC 
(Ký, ghi rõ họ tên, chức vụ và ñóng dấu) 

 
 
 
 

Tên người ñại diện 
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Mẫu Tờ trình thẩm ñịnh báo cáo kinh tế - kỹ thuật ñầu tư xây dựng 

 (Ban hành kèm Mẫu 04 Phụ lục II Nghị ñịnh số 59/2015/Nð-CP ngày 18/6/2015 của 
Chính phủ) 

 

TÊN TỔ CHỨC 
------- 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 
ðộc lập - Tự do - Hạnh phúc  

--------------- 
Số: ………………. …………., ngày……tháng…….năm........ 

  

TỜ TRÌNH 

Thẩm ñịnh Báo cáo kinh tế - kỹ thuật ñầu tư xây dựng 

Kính gửi: (Cơ quan thẩm ñịnh) 

 

Căn cứ Luật Xây dựng ngày 18 tháng 6 năm 2014; 

Các căn cứ pháp lý khác có liên quan. 

(Tên chủ ñầu tư) trình (Cơ quan thẩm ñịnh) thẩm ñịnh thiết kế (thiết kế kỹ thuật/thiết kế 
bản vẽ thi công) và dự toán xây dựng công trình 

I. THÔNG TIN CHUNG CÔNG TRÌNH 

1. Tên công trình: ................................................................................................... 

2. Loại, cấp, quy mô công trình: ............................................................................ 

3. Tên chủ ñầu tư và các thông tin ñể liên lạc (ñiện thoại, ñịa chỉ,….): ................. 

4. ðịa ñiểm xây dựng: ............................................................................................ 

5. Giá trị dự toán xây dựng công trình: .................................................................. 

6. Nguồn vốn ñầu tư: .............................................................................................. 

7. Nhà thầu lập thiết kế và dự toán xây dựng: ........................................................ 

8. Tiêu chuẩn, quy chuẩn áp dụng: ........................................................................ 

9. Các thông tin khác có liên quan: ........................................................................ 

II. DANH MỤC HỒ SƠ GỬI KÈM BAO GỒM 

1. Văn bản pháp lý: 

- Quyết ñịnh phê duyệt chủ trương ñầu tư xây dựng công trình (ñối với dự án sử dụng vốn 
ñầu tư công); 

- Văn bản phê duyệt danh mục tiêu chuẩn nước ngoài (nếu có); 

- Văn bản thẩm duyệt phòng cháy chữa cháy, báo cáo ñánh giá tác ñộng môi trường của cơ 
quan có thẩm quyền (nếu có); 

- Báo cáo tổng hợp của chủ ñầu tư; 

- Và các văn bản khác có liên quan. 

2. Tài liệu khảo sát xây dựng, thiết kế, dự toán: 

- Hồ sơ khảo sát xây dựng; 
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- Hồ sơ thiết kế thiết kế bản vẽ thi công bao gồm thuyết minh và bản vẽ; 

- Dự toán xây dựng công trình ñối với công trình sử dụng vốn ngân sách nhà nước, vốn 
nhà nước ngoài ngân sách. 

3. Hồ sơ năng lực của các nhà thầu: 

- Thông tin năng lực của nhà thầu khảo sát, nhà thầu thiết kế xây dựng công trình; 

- Giấy phép nhà thầu nước ngoài (nếu có); 

- Chứng chỉ hành nghề của các chức danh chủ nhiệm khảo sát, chủ nhiệm ñồ án thiết kế, 
chủ trì thiết kế của nhà thầu thiết kế (bản sao có chứng thực); 

(Tên tổ chức) trình (Cơ quan thẩm ñịnh) thẩm ñịnh thiết kế và dự toán xây dựng công 
trình…. với các nội dung nêu trên./. 

  

  

Nơi nhận: 

- Như trên; 
- Lưu: 

ðẠI DIỆN TỔ CHỨC 
(Ký, ghi rõ họ tên, chức vụ và ñóng dấu) 

 
 
 
 

Tên người ñại diện 

 


