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PHỤ LỤC 1 
(Kèm theo Thông tư số     /2013/TT-BXD ngày…tháng…năm 2013) 

 
TÊN CHỦ ĐẦU TƯ 

______ 
           Số:………....           

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

Tên địa phương, ngày...... tháng......năm..... 
 

TỜ TRÌNH 
THẨM TRA THIẾT KẾ XÂY DỰNG CÔNG TRÌNH 

 
Kính gửi: (Cơ quan quản lý  nhà nước về xây dựng) 

- Căn cứ Điều 20, Điều 21 của Nghị định số 15/2013/NĐ-CP ngày 
06/02/2013 của Chính phủ về Quản lý chất lượng công trình xây dựng; 

- Căn cứ Thông tư số  /2013/TT-BXD ngày…tháng…năm 2013 của Bộ 
trưởng Bộ Xây dựng quy định thẩm tra, thẩm định và phê duyệt thiết kế xây 
dựng công trình. 

(Tên chủ đầu tư) trình (Cơ quan quản lý nhà nước về xây dựng) thẩm tra 
thiết kế xây dựng công trình (TKKT/TKBVTC)....  

I. Thông tin chung công trình: 
1. Tên công trình: 
2. Cấp công trình: 
3. Thuộc dự án: Theo quyết định đầu tư được phê duyệt  
4. Tên chủ đầu tư và các thông tin để liên lạc (điện thoại, địa chỉ, ...):  
5. Địa điểm xây dựng:  
6. Giá trị dự toán xây dựng công trình:  
7. Nguồn vốn đầu tư: 
8. Các thông tin khác có liên quan: 
II. Danh mục hồ sơ gửi kèm bao gồm: 

1. Văn bản pháp lý (bản chính hoặc bản sao dấu của chủ đầu tư):  
- Quyết định phê duyệt dự án đầu tư xây dựng công trình hoặc văn bản 

chấp thuận chủ trương đầu tư xây dựng công trình;  
- Hồ sơ thiết kế cơ sở được phê duyệt cùng dự án đầu tư xây dựng;  
- Văn bản thẩm duyệt phòng cháy chữa cháy, báo cáo đánh giá tác động 

môi trường của cơ quan có thẩm quyền (nếu có); 
- Và các văn bản khác có liên quan. 
2. Tài liệu khảo sát, thiết kế, dự toán:  
Theo Điều 6 của Thông tư. 
 3. Hồ sơ năng lực của các nhà thầu: 
 - Báo cáo tổng hợp của chủ đầu tư về điều kiện năng lực của nhà thầu 

khảo sát, nhà thầu thiết kế xây dựng, trong đó kê khai một số công trình chính 
đã thực hiện của nhà thầu; kinh nghiệm của chủ nhiệm thiết kế, khảo sát và các 
chủ trì thiết kế kèm theo có xác nhận ký và đóng dấu của chủ đầu tư;  
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- Giấy phép nhà thầu nước ngoài (nếu có); 
- Chứng chỉ hành nghề của các chức danh chủ nhiệm khảo sát, chủ nhiệm 

đồ án thiết kế, chủ trì thiết kế của nhà thầu thiết kế;   
(Tên chủ đầu tư) trình (Cơ quan quản lý nhà nước về xây dựng) thẩm tra 

thiết kế xây dựng công trình.... với các nội dung nêu trên./. 
 

Nơi nhận: 
- Như trên; 
- Lưu:  

ĐẠI DIỆN CHỦ ĐẦU TƯ 
 
 
                (Ký tên, đóng dấu) 
 

 
Tên người đại diện 

 
        


