
UBND TỈNH LẠNG SƠN CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

SỞ XÂY DỰNG Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
 

 

Số:            /SXD-QLXD Lạng Sơn, ngày          tháng         năm 2022 
V/v thực hiện thẩm định dự án, thiết kế 

xây dựng công trình ảnh hưởng lớn đến 

an toàn, lợi ích cộng đồng theo quy định 

tại Phụ lục X, kèm theo Nghị định số 

15/2021/NĐ-CP ngày 03/3/2021 của 

Chính phủ.  

 

 

Kính gửi:  

- Các Phòng Kinh tế và Hạ tầng các huyện; 

- Phòng Quản lý đô thị thành phố Lạng Sơn. 

 

Căn cứ Luật Xây dựng ngày 18/6/2014; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều 

Luật Xây dựng ngày 17/6/2020 và các văn bản quy phạm pháp luật có liên quan 

UBND tỉnh Lạng Sơn đã ban hành Quyết định số 01/2022/QĐ-UBND ngày 

07/01/2022 về việc phân cấp thẩm định Báo cáo nghiên cứu khả thi, Báo cáo 

kinh tế - kỹ thuật đầu tư xây dựng, thiết kế xây dựng triển khai sau thiết kế cơ sở 

của dự án đầu tư xây dựng công trình trên địa bàn hành chính của huyện, thành 

phố sử dụng vốn đầu tư công và vốn nhà nước ngoài đầu tư công, do Chủ tịch 

Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố, Chủ tịch Ủy ban nhân dân các xã, 

phường, thị trấn quyết định đầu tư. 

Tại Điều 2, Quyết định số 01/2022/QĐ-UBND ngày 07/01/2022 quy định 

phân cấp Phòng Kinh tế và Hạ tầng các huyện, Phòng Quản lý đô thị thành phố 

Lạng Sơn chủ trì thẩm định đối với dự án đầu tư xây dựng công trình trên địa 

bàn hành chính của huyện, thành phố, trong đó có yêu cầu: “Đối với các dự án 

đầu tư xây dựng công trình ảnh hưởng lớn đến an toàn, lợi ích cộng đồng theo 

quy định tại Phụ lục X, kèm theo Nghị định số 15/2021/NĐ-CP ngày 03 tháng 3 

năm 2021 của Chính phủ quy định chi tiết một số nội dung về quản lý dự án đầu 

tư xây dựng, cơ quan chủ trì thẩm định tổ chức lấy ý kiến thẩm định của cơ quan 

chuyên môn về xây dựng và cơ quan chuyên môn khác thuộc Ủy ban nhân dân 

tỉnh, phù hợp với loại công trình”. 

Căn cứ các quy định cụ thể về quy trình thẩm định Báo cáo nghiên cứu 

khả thi đầu tư xây dựng, quy trình thẩm định thiết kế xây dựng triển khai sau 

thiết kế cơ sở tại cơ quan chuyên môn về xây dựng tại các Điều 15, Điều 38 

Nghị định số 15/2021/NĐ-CP ngày 03/3/2022 của Chính phủ quy định chi tiết 

một số nội dung về quản lý dự án đầu tư xây dựng, đề nghị cơ quan chủ trì thẩm 

định (Phòng Kinh tế và Hạ tầng các huyện, Phòng Quản lý đô thị thành phố 

Lạng Sơn) xem xét trên cơ sở quy mô đầu tư, công suất, công năng, kết cấu chịu 

lực chính, mức độ phức tạp về mặt kỹ thuật của công trình tại hồ sơ trình thẩm 

định cần thiết lấy ý kiến phối hợp của các cơ quan, tổ chức có liên quan, cơ quan 



2 

 

chuyên môn về xây dựng cấp tỉnh, chủ động thực hiện công tác thẩm định theo 

trách nhiệm của cơ quan chủ trì nhằm đẩy nhanh tiến độ thực hiện dự án theo kế 

hoạch, giảm thời gian xử lý các thủ tục hành chính, số lượng các dự án, công 

trình cần thiết phải xin ý kiến thẩm định của các cơ quan chuyên môn về xây 

dựng thuộc Ủy ban nhân dân cấp tỉnh, đồng thời góp phần nâng cao trách nhiệm 

và năng lực của cơ quan chuyên môn về xây dựng thuộc Ủy ban nhân dân cấp 

huyện.  

Trong quá trình thực hiện nếu có vướng mắc, các tổ chức, cá nhân gửi ý 

kiến về Sở Xây dựng để tổng hợp, báo cáo UBND tỉnh xem xét, chỉ đạo        

thực hiện./. 
 

 KT. GIÁM ĐỐC 

Nơi nhận: PHÓ GIÁM ĐỐC 

- Như trên;  

- UBND tỉnh (b/c);  

- UBND các huyện, thành phố;  

- Các Sở: KH&ĐT, TC, GTVT, CT, NN&PTNT;  

- Lãnh đạo Sở;  

- Thanh tra Sở;  

- Các phòng chuyên môn, 2 Trung tâm; Trương Trung Hiếu 

- Website Sở Xây dựng;  

- Lưu: VT, QLXD.  
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