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Mẫu Tờ trình thẩm ñịnh thiết kế xây dựng và dự toán xây dựng công trình 

(Ban hành kèm Mẫu 06 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 thiết kế xây dựng và dự toán xây dựng công trình 

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. Cấp công trình: ................................................................................................... 

3. Thuộc dự án: Theo quyết ñịnh ñầu tư ñược phê duyệt ...................................... 

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

5. ðịa ñiểm xây dựng: ............................................................................................ 

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

7. Nguồn vốn ñầu tư: ............................................................................................. 

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

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

10. 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 dự án ñầu tư xây dựng công trình; 

- Hồ sơ thiết kế cơ sở ñược phê duyệt cùng dự án ñầu tư xây dựng; 

- 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; 

- Các văn bản khác có liên quan. 
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2. Tài liệu khảo sát xây dựng, thiết kế, dự toán: 

- Hồ sơ khảo sát xây dựng; 

- Hồ sơ thiết kế kỹ thuật/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. 

(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 
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Mẫu Báo cáo kết quả thẩm tra thiết kế xây dựng và dự toán  
xây dựng công trình 

(Ban hành kèm Mẫu 03Phụ lục I Thông tư số 18/2016/TT-BXD ngày 30/6/2016 của Bộ 
Xây dựng) 

 

ðƠN VỊ THẨM TRA 
------- 

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

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

Số: …………… 
V/v báo cáo kết quả thẩm tra thiết 
kế, dự toán xây dựng công trình 

………, ngày … tháng … năm…… 

  

KẾT QUẢ THẨM TRA 
THIẾT KẾ, DỰ TOÁN XÂY DỰNG CÔNG TRÌNH 

Công trình: …………… 

 

Kính gửi: (Tên chủ ñầu tư) 

 

Căn cứ Luật Xây dựng số 50/2014/QH13 ngày 18/6/2014; 

Căn cứ Nghị ñịnh số 59/2015/Nð-CP ngày 18/6/2015 của Chính phủ về quản lý dự án ñầu 
tư; 

Căn cứ Thông tư số 18/2016/TT-BXD ngày 30/6/2016 của Bộ Xây dựng quy ñịnh chi Tiết 
và hướng dẫn một số nội dung về thẩm ñịnh, phê duyệt dự án và thiết kế, dự toán xây 
dựng công trình; 

Căn cứ Nghị ñịnh, Thông tư khác có liên quan; 

Căn cứ Văn bản số... ngày... của (ðơn vị ñề nghị thẩm tra) ...về việc ...; 

Các căn cứ khác có liên quan. 

Thực hiện theo Hợp ñồng tư vấn thẩm tra (số hiệu hợp ñồng) giữa (Tên chủ ñầu tư) và 
(Tên ñơn vị thẩm tra) về việc thẩm tra thiết kế kỹ thuật, thiết kế bản vẽ thi công và dự toán 
xây dựng công trình (Tên công trình). Sau khi xem xét, (Tên ñơn vị thẩm tra) báo cáo kết 
quả thẩm tra như sau: 

I. THÔNG TIN CHUNG VỀ CÔNG TRÌNH 

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

- Thuộc dự án ñầu tư: ... 

- Chủ ñầu tư: ... 

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

- Nguồn vốn:... 

- ðịa ðiểm xây dựng:... 

- ðơn vị khảo sát xây dựng: ... 

- ðơn vị thiết kế, lập dự toán xây dựng: ... 
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II. DANH MỤC HỒ SƠ ðỀ NGHỊ THẨM TRA 

1. Văn bản pháp lý: 

(Liệt kê các văn bản pháp lý của dự án) 

2. Danh Mục hồ sơ ñề nghị thẩm tra: 

3. Các tài liệu sử dụng trong thẩm tra (nếu có) 

III. NỘI DUNG CHỦ YẾU THIẾT KẾ, DỰ TOÁN XÂY DỰNG CÔNG TRÌNH 

1. Quy chuẩn, tiêu chuẩn chủ yếu áp dụng. 

2. Giải pháp thiết kế chủ yếu của công trình. 

(Mô tả giải pháp thiết kế chủ yếu của các hạng Mục công trình) 

3. Cơ sở xác ñịnh dự toán xây dựng công trình 

IV. NHẬN XÉT VỀ CHẤT LƯỢNG HỒ SƠ ðỀ NGHỊ THẨM TRA 

(Nhận xét và có ñánh giá chi Tiết những nội dung dưới ñây theo yêu cầu thẩm tra của chủ 
ñầu tư) 

Sau khi nhận ñược hồ sơ của (Tên chủ ñầu tư), qua xem xét (Tên ñơn vị thẩm tra) báo cáo 
về chất lượng hồ sơ ñề nghị thẩm tra như sau: 

1. Quy cách và danh Mục hồ sơ thực hiện thẩm tra (nhận xét về quy cách, tính hợp lệ của 
hồ sơ theo quy ñịnh). 

2. Nhận xét, ñánh giá về các nội dung thiết kế xây dựng theo quy ñịnh tại ðiều 80 Luật 
Xây dựng 2014. 

3. Nhận xét, ñánh giá về dự toán xây dựng, cụ thể: 

a) Phương pháp lập dự toán ñược lựa chọn so với quy ñịnh hiện hành; 

b) Các cơ sở ñể xác ñịnh các Khoản Mục chi phí; 

c) Về ñơn giá áp dụng cho công trình; 

d) Chi phí xây dựng hợp lý (Giải pháp thiết kế và sử dụng vật liệu, trang thiết bị phù hợp 
với công năng sử dụng của công trình bảo ñảm Tiết kiệm chi phí ñầu tư xây dựng công 
trình). 

4. Kết luận của ñơn vị thẩm tra về việc ñủ ðiều kiện hay chưa ñủ ðiều kiện ñể thực hiện 
thẩm tra. 

V. KẾT QUẢ THẨM TRA THIẾT KẾ 

(Một số hoặc toàn bộ nội dung dưới ñây tùy theo yêu cầu thẩm tra của chủ ñầu tư và cơ 
quan chuyên môn về xây dựng) 

1. Sự phù hợp của thiết kế xây dựng bước sau so với thiết kế xây dựng bước trước: 

a) Thiết kế kỹ thuật (thiết kế bản vẽ thi công) so với thiết kế cơ sở; 

b) Thiết kế bản vẽ thi công so với nhiệm vụ thiết kế trong trường hợp thiết kế một bước. 

2. Sự tuân thủ các tiêu chuẩn áp dụng, quy chuẩn kỹ thuật; quy ñịnh của pháp luật về sử 
dụng vật liệu xây dựng cho công trình: 

- Về sự tuân thủ các tiêu chuẩn áp dụng, quy chuẩn kỹ thuật: 

- Về sử dụng vật liệu cho công trình theo quy ñịnh của pháp luật: 

3. ðánh giá sự phù hợp các giải pháp thiết kế công trình với công năng sử dụng của công 
trình, mức ñộ an toàn công trình và bảo ñảm an toàn của công trình lân cận: 

- ðánh giá sự phù hợp của từng giải pháp thiết kế với công năng sử dụng công trình. 
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- ðánh giá, kết luận khả năng chịu lực của kết cấu công trình, giải pháp thiết kế ñảm bảo 
an toàn cho công trình lân cận. 

5. Sự hợp lý của việc lựa chọn dây chuyền và thiết bị công nghệ ñối với thiết kế công trình 
có yêu cầu về công nghệ (nếu có). 

6. Sự tuân thủ các quy ñịnh về bảo vệ môi trường, phòng, chống cháy, nổ. 

7. Yêu cầu hoàn thiện hồ sơ (nếu có). 

VI. KẾT QUẢ THẨM TRA DỰ TOÁN 

1. Nguyên tắc thẩm tra: 

a) Về sự phù hợp giữa khối lượng chủ yếu của dự toán với khối lượng thiết kế; 

b) Về tính ñúng ñắn, hợp lý của việc áp dụng, vận dụng ñơn giá xây dựng công trình, ñịnh 
mức chi phí tỷ lệ, dự toán chi phí tư vấn và dự toán các Khoản Mục chi phí khác trong dự 
toán công trình; 

c) Về giá trị dự toán công trình. 

2. Giá trị dự toán xây dựng sau thẩm tra 

Dựa vào các căn cứ và nguyên tắc nêu trên thì giá trị dự toán sau thẩm tra như sau: 

 

 

STT Nội dung chi phí Giá trị ñề nghị 
thẩm tra 

Giá trị sau 
thẩm tra 

Tăng, giảm 
(+;-) 

1 Chi phí xây dựng       

2 Chi phí thiết bị (nếu có)       

3 Chi phí quản lý dự án       

4 Chi phí tư vấn ñầu tư xây dựng       

5 Chi phí khác       

6 Chi phí dự phòng       

  Tổng cộng       

(có phụ lục chi Tiết kèm theo) 

Nguyên nhân tăng, giảm: (nêu rõ lý do tăng, giảm). 

3. Yêu cầu hoàn thiện hồ sơ (nếu có). 

VII. KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ 

Hồ sơ thiết kế kỹ thuật/thiết kế bản vẽ thi công và dự toán xây dựng ñủ ðiều kiện ñể triển 
khai các bước tiếp theo. 

Một số kiến nghị khác (nếu có). 

CHỦ NHIỆM, CHỦ TRÌ THẨM TRA CỦA TỪNG BỘ MÔN 

- (Ký, ghi rõ họ tên, chứng chỉ hành nghề số....) 

- ………………… 
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- (Ký, ghi rõ họ tên, chứng chỉ hành nghề số....) 

(Kết quả thẩm tra ñược bổ sung thêm một số nội dung khác nhằm ñáp ứng yêu cầu thẩm 
tra của chủ ñầu tư và nhà thầu tư vấn thẩm tra) 

  

 
Nơi nhận: 

- Như trên;  
- Lưu. 

ðƠN VỊ THẨM TRA 
(Ký, ghi rõ họ tên, chức vụ và ñóng dấu) 

 


