
PHỤ LỤC 2 
(Kèm theo Thông tư số     /2013/TT-BXD ngày…tháng…năm 2013) 

 
Cơ quan, tổ chức trực tiếp 

thẩm tra thiết kế 
_____________ 

  
Số :       

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

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

      
KẾT QUẢ THẨM TRA THIẾT KẾ  

CÔNG TRÌNH................... 

Kính gửi: ……………………………………………………. 

(Cơ quan, tổ chức trực tiếp thẩm tra thiết kế) đã nhận văn bản số …. 
ngày........của…….…trình thẩm tra thiết kế (TKKT/TKBVTC) xây dựng công 
trình ………thuộc dự án đầu tư..............( kèm theo hồ sơ thiết kế). 

 Căn cứ 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; 

 Căn cứ 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;  

 Căn cứ Báo cáo thẩm tra thiết kế (TKKT/TKBVTC) của tổ chức tư vấn, cá 
nhân do Cơ quan quản lý nhà nước chỉ định (nếu có). 

 Các căn cứ khác có liên quan………………………….. 

 Sau khi xem xét, (Cơ quan, tổ chức trực tiếp thẩm tra thiết kế) thông báo 
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: ……………………………………..……………………… 

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

- Nguồn vốn:……………………………………………………………… 

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

- Diện tích chiếm đất:…………………………………………………….. 

- Nhà thầu thiết kế xây dựng công trình:………………………………… 

- Nhà thầu khảo sát xây dựng:………………………………….………. 

- Danh mục các quy chuẩn kỹ thuật, tiêu chuẩn chủ yếu áp dụng: …… 



- Tóm tắt các giải pháp thiết kế chủ yếu về: kiến trúc, nền, móng, kết cấu, 
hệ thống kỹ thuật công trình, phòng chống cháy, nổ. 

2. Nội dung hồ sơ thiết kế trình thẩm tra:   

Ghi tóm tắt và có ý kiến đánh giá về hồ sơ thiết kế được gửi kèm theo Tờ 
trình thẩm tra thiết kế của Chủ đầu tư. 

3. Kết quả thẩm tra thiết kế: 

Ghi ý kiến nhận xét, đánh giá:  

a) Về điều kiện năng lực hoạt động xây dựng của các tổ chức, cá nhân 
thực hiện khảo sát, thiết kế so với yêu cầu của Hợp đồng và quy định của pháp 
luật; 

b) Về sự phù hợp của thiết kế với Quy chuẩn kỹ thuật, các tiêu chuẩn chủ 
yếu được áp dụng cho công trình; 

 c) Về sự phù hợp của thiết kế so với thiết kế cơ sở hoặc nhiệm vụ thiết kế 
đã được phê duyệt (đối với công trình sử dụng vốn ngân sách nhà nước); 

 d) Mức độ đảm bảo an toàn chịu lực của các kết cấu chịu lực của công 
trình và các yêu cầu về an toàn khác; 

đ) Về sự hợp lý của thiết kế đảm bảo tiết kiệm chi phí trong xây dựng 
công trình (đối với công trình sử dụng vốn ngân sách nhà nước). 

4. Kết luận:  

 - Đủ điều kiện hay chưa đủ điều kiện để xem xét trình phê duyệt thiết kế. 

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

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

- Yêu cầu, kiến nghị 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; 
- Nhà thầu thiết kế xây dựng công trình; 
- Nhà thầu thẩm tra thiết kế (nếu có); 
- Lưu. 

CƠ QUAN, TỔ CHỨC  
THẨM TRA THIẾT KẾ  

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

 

 
 


