
  

UBND TỈNH BẮC KẠN 

SỞ XÂY DỰNG 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

Số : 464 /SXD-QLXD 

V/v Tăng cường quản lý hoạt 

động đầu tư xây dựng 

Bắc Kạn,  ngày 10  tháng 5 năm 2016 

 

Kính gửi:  - Ủy ban nhân dân các huyện; thành phố. 

             - Các chủ đầu tư xây dựng công trình. 

 

Sau hơn một năm thực hiện cơ chế, chính sách của hệ thống pháp luật 

Nhà nước liên quan đến công tác quản lý đầu tư xây dựng cơ bản như: Luật Đầu 

tư công số 49/2014/QH13, Luật Xây dựng số 50/2014/QH13và các Nghị định, 

Thông tư hướng dẫn thi hành Luật. Thực hiện theo chức năng nhiệm vụ được giao, 

trong thời gian vừa qua Sở Xây dựng được giao chủ trì thực hiện thẩm định các 

dự án đầu tư xây dựng công trình trên địa bàn tỉnh. 

Qua việc thẩm định Sở Xây dựng nhận thấy, các hồ sơ gửi đến cơ bản phù 

hợp với quy chuẩn, tiêu chuẩn về xây dựng hiện hành, bảo đảm tuân thủ các chế 

độ chính sách, định mức, đơn giá… Tuy nhiên cũng có hồ sơ khi gửi đến cơ 

quan thẩm định chưa đủ điều kiện thẩm định như: Chưa có chủ trương đầu tư, 

không thực hiện thẩm định nguồn; danh mục hồ sơ không đầy đủ; thiết kế không 

tuân theo tiêu chuẩn, chủ trương đầu tư đã được duyệt; không khảo sát địa chất 

công trình để làm cơ sở thiết kế công trình…dẫn đến tình trạng phải trả lại hồ sơ 

để chỉnh sửa, bổ sung làm kéo dài thời gian triển khai thực hiện dự án.  

Nguyên nhân của việc hồ sơ chưa đầy đủ có trách nhiệm từ phía đơn vị tư 

vấn, một phần cũng có trách nhiệm của chủ đầu tư chưa quan tâm đúng mức đến 

công tác quản lý chất lượng khảo sát, thiết kế công trình; Kiểm tra điều kiện 

năng lực và giám sát, quản lý chất lượng trong quá trình khảo sát, thiết kế xây 

dựng chưa kỹ.  

Để khắc phục những hạn chế trên, trong thời gian tới Sở Xây dựng đề 

nghị các chủ đầu tư xây dựng công trình cần nâng cao vai trò, trách nhiệm trong 

quản lý đầu tư xây dựng nói chung, quản lý chất lượng khảo sát, thiết kế nói 

riêng, cụ thể như sau:  

1. Lựa chọn các tổ chức, cá nhân có đủ điều kiện năng lực theo quy định 

của pháp luật để thực hiện các công việc tư vấn; thi công xây dựng công trình. 

Đồng thời phải kiểm tra thông tin về năng lực của nhà thầu trên trang Website 

của Sở Xây dựng trước khi tiến hành lựa chọn nhà thầu. 

2. Quản lý, giám sát chặt chẽ và nghiệm thu đúng thực tế công tác khảo 

sát xây dựng. Đặc biệt tổ chức nghiệm thu hồ sơ dự án, thiết kế kỹ thuật, thiết kế 

bản vẽ thi công, dự toán, yêu cầu nhà thầu tư vấn cung cấp đủ các thành phần hồ 

sơ theo yêu cầu (như quy trình bảo trì công trình, chỉ dẫn kỹ thuật...) và tính 

chính xác của hồ sơ thiết kế, dự toán.  



  

3. Tổ chức kiểm tra, rà soát hồ sơ và lập báo cáo tổng hợp của chủ đầu tư 

về sự phù hợp của hồ sơ thiết kế so với quy định hợp đồng trước khi gửi cơ quan 

quản lý nhà nước thẩm định. Cơ quan chủ trì thẩm định chỉ nhận hồ sơ khi đủ 

các danh mục và số lượng theo quy định. (Gửi kèm các phụ lục danh mục và số 

lượng hồ sơ trình thẩm định). 

Nhận được Văn bản trên, đề nghị các đơn vị địa phương các chủ đầu tư quan 

tâm thực hiện./. 

 
 Nơi nhận:                                                                                                                          
- Như kính gửi; 

- Ban Giám đốc Sở; 

- Các phòng: KT&VLXD; QH; 

- Lưu VT, QL&GĐXD (2b).                                                            

 GIÁM ĐỐC 

 

 

 

 

 

Lèng Văn Chiến 
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