
UBND TỈNH BẮC KẠN 

SỞ XÂY DỰNG 
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

Số:           /SXD-QLXD 

V/v Làm rõ việc lập thiết kế, dự toán 

đối với các công trình thực hiện sửa 

chữa, bảo trì, nâng cấp, mở rộng 

theo Hướng dẫn liên ngành số 

01/HDLN/TC-XD-KBNN 

Bắc Kạn, ngày        tháng 7 năm 2019 

 

Kính gửi: - Các Sở, ban, ngành thuộc tỉnh; 

- UBND các huyện, thành phố. 

Ngày 14/12/2018, Liên ngành Tài chính – Xây dựng – Kho bạc Nhà nước ban 

hành Hướng dẫn liên ngành số 01/HDLN/TC-XD-KBNN về việc Quản lý, sử dụng 

và thanh quyết toán kinh phí thực hiện sửa chữa, bảo trì, nâng cấp, mở rộng cơ sở vật 

chất trên địa bàn tỉnh. Trong nội dung văn bản có quy định về việc lập và phê duyệt 

thiết kế xây dựng công trình. Để đảm bảo sự thống nhất và đơn giản hóa thủ tục thực 

hiện của các chủ đầu tư, Sở Xây dựng làm rõ việc lập hồ sơ thiết kế xây dựng nêu 

trên được thực hiện theo các trường hợp sau: 

1. Khi thực hiện sửa chữa, nâng cấp, mở rộng công trình làm thay đổi các chi 

tiết kiến trúc, kết cấu hoặc công năng sử dụng ban đầu của công trình thì ngoài việc 

lập biên bản khảo sát hiện trạng công trình xác định cụ thể các khối lượng cần cải tạo, 

sửa chữa, các nội dung thay đổi đó phải được thể hiện bằng bản vẽ thiết kế cụ thể để 

làm cơ sở xác định khối lượng dự toán và thi công công trình cũng như hoàn công 

phục vụ công tác quản lý vận hành sau cải tạo. 

2. Đối với các nội dung bảo trì công trình có tổng mức đầu tư dưới 500 triệu 

đồng chỉ mang tính chất thay thế các vật liệu đã hư hỏng mà không làm ảnh hưởng 

đến kiến trúc, kết cấu công trình ban đầu (thay thế các vật liệu hoàn thiện như lớp vữa 

trát, bả, sơn, vật liệu lợp, hệ thống cửa, gạch lát…; các thiết bị kỹ thuật như thiết bị 

điện, nước, vệ sinh…) thì chủ đầu tư chỉ cần lập biên bản khảo sát hiện trạng công 

trình trong đó xác định cụ thể các khối lượng cần sửa chữa, thay thế để làm cơ sở xác 

định dự toán công trình mà không phải lập bản vẽ thiết kế. 

Với nội dung trên, đề nghị các đơn vị, địa phương liên quan nghiên cứu, áp dụng./. 

Nơi nhận: 
Gửi bản điện tử: 

- Như kính gửi; 

- UBND tỉnh (b/c); 

- Ban Giám đốc Sở. 

Gửi bản giấy:                                                                                                                      
- Lưu: VT.                                                    

 GIÁM ĐỐC 

Lèng Văn Chiến 
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