GÓP Ý THIẾT KẾ CƠ SỞ
Stt

Đề mục

Nội dung
1. Văn bản xin góp ý của Chủ đầu tư
2. Phần thuyết minh thiết kế cơ sở bao
gồm:
2.1. Đặc điểm tổng mặt bằng; phương
án tuyến công trình đối với công trình
xây dựng theo tuyến; phương án kiến
trúc đối với công trình có yêu cầu kiến
trúc; phương án và sơ đồ công nghệ
đối với công trình có yêu cầu công
nghệ
2.2. Kết cấu chịu lực chính của công
trình; phòng chống cháy, nổ; bảo vệ
môi trường; hệ thống kỹ thuật và hệ
thống hạ tầng kỹ thuật công trình, sự
kết nối với các công trình hạ tầng kỹ
thuật ngoài hàng rào

Ghi chú

2.3. Mô tả đặc điểm tải trọng và các
tác động đối với công trình
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Thành phần hồ sơ

2.4. Danh mục các quy chuẩn, tiêu
chuẩn được áp dụng
3. Phần bản vẽ thiết kế cơ sở bao gồm:
3.1. Bản vẽ tổng mặt bằng, phương án
tuyến công trình đối với công trình
xây dựng theo tuyến
3.2. Bản vẽ thể hiện phương án kiến
trúc
3.3. Sơ đồ công nghệ

Đối với công trình
có yêu cầu kiến
trúc
Đối với công trình
có yêu cầu công
nghệ

3.4. Bản vẽ thể hiện kết cấu chịu lực
chính của công trình; bản vẽ hệ thống
kỹ thuật và hệ thống hạ tầng kỹ thuật
công trình,
4. Báo cáo kết quả khảo sát địa chất
công trình trong bước thiết kế cơ sở
5. Thuyết minh dự án

(nếu có)

6. Văn bản của các cấp có thẩm quyền
về: Chủ trương đầu tư xây dựng công
trình (đối với dự án quan trọng quốc
gia); Quy hoạch xây dựng; Sự kết nối
với hạ tầng kỹ thuật bên ngoài hàng
rào; Sử dụng đất; Phòng chống cháy
nổ; Bảo vệ môi trường.
7. Hồ sơ năng lực của nhà thầu tư vấn
thiết kế
7.1. Chứng nhận đăng ký kinh doanh
của nhà thầu khảo sát
7.2. Chứng chỉ hành nghề của chủ
nhiệm khảo sát

(nếu có báo cáo kết
quả khảo sát địa
chất công trình)

7.3. Chứng nhận đăng ký kinh doanh
của nhà thầu thiết kế
7.4. Chứng chỉ hành nghề của chủ
nhiệm và các chủ trì thiết kế
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Số lượng hồ sơ

01 bộ
Không quá 30 ngày làm việc
Không quá 20 ngày làm việc

3

Thời gian giải quyết
Không quá 15 ngày làm việc
Không quá 10 ngày làm việc

4

Cơ quan chủ trì giải
quyết

5

Cơ quan phối hợp

6

7
8
9

Thời gian chỉnh sửa,
bổ sung, hoàn chỉnh
hồ sơ của Nhà đầu tư
(nếu có)
Cơ quan có thẩm
quyền quyết định
Kết quả giải quyết
Phí, lệ phí

Đối với dự án quan
trọng quốc gia
Đối với dự án nhóm
A
Đối với dự án nhóm
B
Đối với dự án nhóm
C

Sở Xây dựng
Các Sở, Ban, ngành liên quan và
UBND huyện, thành phố
Tối đa không quá 02 lần

Lần 1: 05 ngày làm
việc
Lần 2: 03 ngày làm
việc

Sở Xây dựng
Văn bản góp ý thiết kế cơ sở của Sở
Xây dựng
Phí thẩm định thiết kế cơ sở theo mức
thu "lệ phí thẩm định dự án đầu tư"

Quy định tại Thông
tư 109/2000/TTBTC

