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Phân�cấp�thẩm�định�Báo�cáo�n�hiên�cứu�khả�thi,�Báo�cáo�kinh�tế�-�kỹ�thuật,�
thiết�kế�xâ��dựn��triển�khai�sau�thiết�kế�cơ�sở�của�dự�án�đầu�tư�xâ��dựn���

côn��trình�trên�địa�b�n�tỉnh��inh�Thuận�__________________________�
�

ỦY�BA���HÂ��DÂ��TỈ�H��I�H�THUẬ��
�

Că��cứ�L��t��ổ�c�ức�c�í���q�yề��địa�p�ươ�����ày�19�t�á���6��ăm�2015;�

Că��cứ�L��t� sửa�đổ���bổ�s����một�số�đ�ề��của�L��t��ổ�c�ức�C�í���p�ủ�và�
L��t��ổ�c�ức�c�í���q�yề��địa�p�ươ�����ày�22�t�á���11��ăm�2019;�

Că��cứ�L��t�Ba���à���vă��bả��q�y�p�ạm�p�áp�l��t���ày�22�t�á���6��ăm�
2015;��

Că��cứ�L��t�sửa�đổ���bổ�s����một�số�đ�ề��của�L��t�ba���à���vă��bả��q�y�
p�ạm�p�áp�l��t���ày�18�t�á���6��ăm�2020;�

Că��cứ�L��t�Xây�dự�����ày�18�t�á���6��ăm�2014;��

Că�� cứ�L��t� sửa�đổ��� bổ� s����một� số� đ�ề�� của� L��t� Xây� dự�����ày� 17�
t�á���6��ăm�2020;�

Că��cứ�L��t�Đầ��tư�cô�����ày�13�t�á���6��ăm�2019;�

Că�� cứ� ���ị� đị��� số� 34/2016/�Đ-CP� ��ày� 14� t�á��� 5� �ăm� 2016� của�
C�í���p�ủ�q�y�đị���c���t�ết�một�số�đ�ề��và�b�ệ��p�áp�t����à���L��t�Ba���à���vă��
bả��q�y�p�ạm�p�áp�l��t;�

Că�� cứ� ���ị� đị��� số� 82/2018/�Đ-CP� ��ày� 22� t�á��� 5� �ăm� 2018� của�
C�í���p�ủ�q�y�đị���về�q�ả��lý�k���cô�������ệp�và�k���k����tế;�

Că�� cứ� ���ị� đị��� số� 40/2020/�Đ-CP� ��ày� 06� t�á��� 4� �ăm� 2020� của�
C�í���p�ủ�q�y�đị���c���t�ết�t����à���một�số�đ�ề��của�L��t�Đầ��tư�cô��;��

Că�� cứ����ị�đị��� số� 154/2020/�Đ-CP���ày�31� t�á���12� �ăm�2020� của�
C�í���p�ủ�sửa�đổ���bổ�s����một�số�đ�ề��của����ị�đị���số�34/2016/�Đ-CP���ày�
14�t�á���5��ăm�2016�của�C�í���p�ủ�q�y�đị���c���t�ết�một�số�đ�ề��và�b�ệ��p�áp�
t����à���L��t�ba���à���vă��bả��q�y�p�ạm�p�áp�l��t;�

Că�� cứ� ���ị� đị��� số� 15/2021/�Đ-CP� ��ày� 03� t�á��� 3� �ăm� 2021� của�
C�í���p�ủ�Q�y�đị���c���t�ết�một�số��ộ��d����về�q�ả��lý�dự�á��đầ��tư�xây�dự��;�

��eo� đề� ���ị� của�G�ám�đốc�Sở�Xây�dự��� tạ�� �ờ� trì���số�2590/��r-SXD�
��ày�19�t�á���7��ăm�2021�và�Báo�cáo�t�ẩm�đị���số�1326/BC-S�P���ày�23�t�á���
6��ăm�2021�của�Sở��ư�p�áp.�
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QUYẾT�ĐỊ�H:�
�

Điều��.�Phạm�vi�điều�chỉnh,�đ�i�tượn��áp�dụn��

1.�Phạm�vi�điều�chỉ�h:��

Quy�đị�h�về�phâ��cấp�thẩm�đị�h��áo�cáo���hiê��cứu�khả�thi,��áo�cáo�ki�h�
tế�-�kỹ�thuật,�thiết�kế�xây�dự���t�iể��kh�i�s�u�thiết�kế�cơ�sở�củ��các�dự�á��đầu�tư�
xây�dự���thuộc�thẩm�quyề��quyết�đị�h�đầu�tư�củ��Chủ�tịch��y�b����hâ��dâ��cấp�
tỉ�h,�cấp�huyệ�,�cấp�xã�t�ê��đị��bà��tỉ�h�Ni�h��huậ�.�

2.�Đối�tượ���áp�dụ��:��

�)�����Quả��lý�các�Khu�cô�����hiệp�tỉ�h;�các�phò���có�chức��ă���quả��lý�
xây�dự���thuộc��y�b����hâ��dâ��cấp�huyệ�;�

b)�Các� cơ� qu��,� tổ� chức,� cá� �hâ�� t�o��� �ước� và� tổ� chức,� cá��hâ�� �ước�
��oài�có�liê��qu���hoạt�độ���đầu�tư�xây�dự���t�ê��đị��bà��tỉ�h�Ni�h��huậ�.�

�
Điều��.���u�ên�tắc�phân�cấp��

1.�Phâ��đị�h� �õ�thẩm�quyề�,�t�ách��hiệm�củ������Quả��lý�các�Khu�cô���
��hiệp� tỉ�h;�các�phò���có�chức��ă���quả��lý�xây�dự��� thuộc��y�b����hâ��dâ��
cấp�huyệ��t�o���việc�thẩm�đị�h��áo�cáo���hiê��cứu�khả�thi,��áo�cáo�ki�h�tế�-�kỹ�
thuật,� thiết� kế�xây�dự���t�iể��kh�i�s�u�thiết� kế�cơ�sở� củ�� các� dự�á�� đầu� tư� xây�
dự���cô���t�ì�h�t�ê��đị��bà��tỉ�h�Ni�h��huậ�.�

2.�Phát�huy�quyề��tự�chủ,�tự�chịu�t�ách��hiệm�củ��chí�h�quyề��đị��phươ���
ở�các�đơ��vị�hà�h�chí�h�t�o���việc�thực�hiệ��các��hiệm�vụ�quả��lý�Nhà��ước�t�ê��
đị��bà��theo�quy�đị�h�củ��pháp�luật.�

3.�Chí�h� quyề�� đị�� phươ���được� bảo� đảm� ��uồ�� lực� để� thực� hiệ�� các�
�hiệm�vụ,�quyề��hạ��đã�được�phâ��cấp�và�chịu�t�ách��hiệm�t�o���phạm�vi�được�
phâ��cấp.�

4.�Đảm�bảo�đú���pháp�luật,�đơ���iả��thủ�tục�hà�h�chí�h,�phù�hợp�với� tì�h�
hì�h�thực�tế�củ��tỉ�h�Ni�h��huậ�.�

�
Điều�3.�Phân�cấp�thẩm�định�Báo�cáo�n�hiên�cứu�khả�thi,�Báo�cáo�kinh�

tế�-�kỹ�thuật�của�dự�án�đầu�tư�xâ��dựn��côn��trình�

1.�����Quả��lý�các�Khu�cô�����hiệp�tỉ�h:�

Đối�với�dự�á��đầu�tư�xây�dự���cô���t�ì�h�sử� dụ���vố��đầu� tư�cô��,�vố��
khác:�chủ�t�ì�thẩm�đị�h�đối�với�các�dự�á�,�cô���t�ì�h��hóm��,��hóm�C�và�dự�á��
chỉ�yêu�cầu�lập��áo�cáo�ki�h�tế�-�kỹ�thuật�được�đầu�tư�xây�dự���tại�các�khu�cô���
��hiệp�(t�ừ�cô���t�ì�h�hạ�tầ���kỹ�thuật).�

2.�Phò���có�chức��ă���quả��lý�xây�dự���thuộc��y�b����hâ��dâ��cấp�huyệ��
chủ�t�ì�thẩm�đị�h�đối�với�các�dự�á�,�cô���t� ì�h��hóm�C�và�dự�á��chỉ�yêu�cầu� lập�
�áo�cáo�ki�h�tế�-�kỹ�thuật�sử�dụ���vố��đầu�tư�cô��,�vố��Nhà��ước���oài�đầu�tư�
cô���thuộc� thẩm�quyề�� quyết� đị�h� đầu� tư� củ��Chủ� tịch��y� b��� �hâ�� dâ�� cấp�
huyệ�,�cấp�xã,�cụ�thể:�
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�)�Phò���Quả��lý�đô�thị�thà�h�phố�Ph���R����-��háp�Chàm�thực�hiệ��cô���
tác�thẩm�đị�h�dự�á���hóm�C�và�các�dự�á��chỉ�yêu�cầu�lập��áo�cáo�ki�h�tế� -�kỹ�
thuật�loại�cô���t�ì�h�dâ��dụ��;�dự�á��chỉ�yêu�cầu�lập��áo�cáo�ki�h�tế� -�kỹ�thuật�
loại�cô���t�ì�h�Hạ�tầ���kỹ�thuật�quy�mô�cấp�IV.�

b)�Phò���Ki�h�tế�và�Hạ�tầ���huyệ���huậ��N�m�thực�hiệ��cô���tác� thẩm�
đị�h�dự�á���hóm�C�và�dự�á��chỉ�yêu�cầu�lập��áo�cáo�ki�h�tế�-�kỹ�thuật�thuộc�loại�
cô���t�ì�h�dâ��dụ��;�dự�á��chỉ�yêu�cầu�lập��áo�cáo�ki�h�tế�-�kỹ� thuật� thuộc�loại�
cô���t�ì�h�Gi�o�thô����ô���thô�,�cô���t�ì�h�thủy�lợi��ội�đồ��;�dự�á��cải�tạo,�sử��
chữ��cô���t�ì�h�hạ�tầ���kỹ�thuật�(t�ừ�khu�vực�đô�thị).�

c)�Phò���Ki�h�tế�và�Hạ�tầ���huyệ��Ni�h�Hải�thực�hiệ��cô���tác�thẩm�đị�h�
các�dự�á���hóm�C�và�dự�á��chỉ�yêu�cầu�lập��áo�cáo�ki�h�tế�-�kỹ�thuật� thuộc�loại�
cô���t�ì�h�dâ��dụ��;�dự�á��chỉ�yêu�cầu�lập��áo�cáo�ki�h�tế�-�kỹ� thuật� thuộc�loại�
cô���t�ì�h��i�o�thô����ô���thô�,�cô���t�ì�h�thủy�lợi��ội�đồ��;�dự�á��cải�tạo,�sử��
chữ��cô���t�ì�h�hạ�tầ���kỹ�thuật�(t�ừ�khu�vực�đô�thị).�

d)�Phò���Ki�h�tế�và�Hạ� tầ���huyệ��Ni�h�Phước�thực�hiệ��cô���tác�thẩm�
đị�h�các�dự�á���hóm�C�và�dự�á��chỉ�yêu�cầu�lập��áo�cáo�ki�h�tế�-�kỹ�thuật�thuộc�
loại�cô���t�ì�h�dâ��dụ��;�dự�á��chỉ�yêu�cầu�lập��áo�cáo�ki�h�tế� -�kỹ�thuật�thuộc�
loại�cô���t�ì�h��i�o�thô����ô���thô�,�cô���t�ì�h� thủy�lợi��ội�đồ��;�dự�á��cải�tạo,�
sử��chữ��cô���t�ì�h�hạ�tầ���kỹ�thuật�(t�ừ�khu�vực�đô�thị).�

đ)�Phò���Ki�h� tế�và�Hạ� tầ���huyệ���huậ���ắc� thực�hiệ�� cô��� tác� thẩm�
đị�h�dự�á��chỉ�yêu�cầu�lập��áo�cáo�ki�h�tế�-�kỹ�thuật�loại�cô���t�ì�h�Hạ�tầ���kỹ�
thuật�quy�mô�cấp�IV;�cô���t�ì�h�dâ��dụ��;�cô���t�ì�h��i�o�thô��;�cô���t�ì�h�thủy�
lợi��ội�đồ��.�

e)�Phò���Ki�h�tế�và�Hạ�tầ���huyệ��Ni�h�Sơ��thực�hiệ��cô���tác�thẩm�đị�h�
dự�á���hóm�C�và�dự�á��chỉ�yêu�cầu�lập��áo�cáo�ki�h�tế�-�kỹ�thuật�loại�cô���t�ì�h�
dâ��dụ��;�Dự�á��chỉ�yêu�cầu� lập��áo�cáo�ki�h�tế� -�kỹ� thuật� loại�cô���t�ì�h�thủy�
lợi��ội�đồ��;� dự� á��cải� tạo,�sử�� chữ�� cô���t�ì�h�hạ� tầ��� kỹ� thuật� (t�ừ�khu� vực�������
đô�thị).�

�)�Phò���Ki�h�tế�và�Hạ�tầ���huyệ���ác�Ái� thực�hiệ��cô���tác�thẩm�đị�h�
dự�á���hóm�C�và�dự�á��chỉ�yêu�cầu�lập��áo�cáo�ki�h�tế�-�kỹ�thuật�loại�cô���t�ì�h�
dâ��dụ��;�Dự�á��chỉ�yêu�cầu�lập��áo�cáo�ki�h�tế�-�kỹ�thuật�loại�cô���t�ì�h�Gi�o�
thô����ô���thô�,�cô���t�ì�h�thủy�lợi��ội�đồ��;�dự�á��cải�tạo,�sử��chữ��cô���t�ì�h�
hạ�tầ���kỹ�thuật�(t�ừ�khu�vực�đô�thị).�

3.�Đối�với�các��hóm,�loại�cô���t�ì�h�cò��lại�chư���i�o�các�Phò���có�chức�
�ă���quả�� lý�xây�dự���thuộc� �y�b����hâ�� dâ��cấp� huyệ�� thực� hiệ�� thì�các� cơ�
qu��� chuyê��mô�� về�xây� dự��� thuộc� �y�b����hâ�� dâ��tỉ�h� tiếp� tục� thực� hiệ��
cô���tác�thẩm�đị�h.��

4.�Sở�Xây�dự���chủ�t�ì�phối�hợp�với�các�cơ�qu���chuyê��mô��về�xây�dự���
thuộc��y�b����hâ��dâ��tỉ�h�tiếp�tục��à�soát,�xác�đị�h��ă���lực�củ��các�Phò���có�
chức��ă���quả�� lý�xây�dự��� thuộc��y�b����hâ��dâ�� cấp�huyệ�,�báo�cáo�th�m�
mưu� �y� b����hâ��dâ�� tỉ�h� tiếp�tục��i�o� các� phò��� có�chức��ă���quả�� lý� xây�
dự���thuộc��y� b��� �hâ��dâ��cấp�huyệ�� thực� hiệ��cô���tác� thẩm�đị�h�đối� với�
cô���t�ì�h�cò��lại�khi�đảm�bảo�đủ�các�điều�kiệ���ă���lực.�



CÔNG��ÁO�NINH��HUẬN/Số�21/N�ày�18-8-2021�

�

8�

Điều�4.�Phân�cấp�thẩm�định�thiết�kế�xâ��dựn��triển�khai�sau� thiết�kế�
cơ�sở�của�dự�án�đầu�tư�xâ��dựn��côn��trình�trên�địa�b�n�tỉnh��inh�Thuận�

�hẩm�quyề��thẩm�đị�h�thiết�kế�xây�dự���t�iể��kh�i�s�u�thiết�kế�cơ�sở�thực�
hiệ��theo�quy�đị�h�tại�Điều�3�Quyết�đị�h��ày.�

�
Điều�5.�Điều�khoản�thi�h�nh�

1.�Quyết�đị�h��ày�có�hiệu�lực�từ���ày�14�thá���8��ăm�2021.��

2.�Quyết�đị�h��ày�th�y�thế�các�Quyết�đị�h:�

-�Quyết� đị�h� số�59/2017/QĐ-U�ND���ày� 07� thá��� 8� �ăm� 2017� củ���y�
b����hâ��dâ��tỉ�h�b���hà�h�Quy�đị�h�phâ��cô��,�phâ��cấp�quả��lý�dự�á��đầu�tư�
xây�dự���t�ê��đị��bà��tỉ�h�Ni�h��huậ�;��

-�Quyết�đị�h�số�01/2018/QĐ-U�ND���ày�03�thá��� 01��ăm�2018�củ�� �y�
b����hâ��dâ��tỉ�h�sử��đổi,�bổ�su���Điều�5�Quy�đị�h�phâ��cô��,�phâ��cấp�quả��lý�
dự�á��đầu� tư�xây�dự���t�ê��đị��bà�� tỉ�h�Ni�h��huậ��b���hà�h�kèm� theo�Quyết�
đị�h�số�59/2017/QĐ-U�ND���ày�07�thá���8��ăm�2017�củ���y�b����hâ��dâ��tỉ�h�
Ni�h��huậ�;��

-�Quyết�đị�h�số�03/2019/QĐ-U�ND���ày�18�thá��� 01��ăm�2019�củ�� �y�
b����hâ��dâ��tỉ�h�sử��đổi,�bổ�su���Điểm�c�Khoả��1�Điều�6�Quy�đị�h�phâ��cô��,�
phâ��cấp�quả��lý�dự�á��đầu�tư�xây�dự���t�ê��đị��bà��tỉ�h�Ni�h��huậ��b���hà�h�
kèm�theo�Quyết�đị�h�số�59/2017/QĐ-U�ND���ày�07�thá���8��ăm�2017�củ���y�
b����hâ��dâ��tỉ�h�Ni�h��huậ�.��

3.�Chá�h�Vă�� phò����y�b����hâ��dâ��tỉ�h,�Giám�đốc�các� sở,� thủ�t�ưở���
các� b��,� ��à�h� thuộc� �y� b��� �hâ�� dâ�� tỉ�h;� Chủ� tịch� �y� b��� �hâ�� dâ�� các�
huyệ�,� thà�h� phố;� Chủ� tịch� �y� b��� �hâ�� dâ�� các� xã,� phườ��,� thị� t�ấ�� và� thủ�
t�ưở���các�đơ��vị,�tổ�chức,�cá��hâ��có�liê��qu���că��cứ�Quyết�đị�h�thi�hà�h./.���
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