
   ỦY BAN NHÂN DÂN 

 HUYỆN QUẢNG XƯƠNG 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc 

Số:          /UBND-KTHT       Quảng Xương, ngày     tháng    năm 2020 

V/v rà soát giảm thời gian thực 

hiện các thủ tục hành chính thẩm 

định dự án, thiết kế cơ sở, thiết kế, 

dự toán xây dựng. 

 

Kính gửi:    

 - UBND tỉnh Thanh Hóa; 

 - Sở Xây dựng Thanh Hóa. 

 

 Thực hiện Công văn số: 6679/UBND-CN ngày 27/5/2020 của UBND tỉnh 

Thanh Hóa về việc rà soát giảm thời gian thực hiện các thủ tục hành chính thẩm 

định dự án, thiết kế cơ sở, thiết kế, dự toán xây dựng; Công văn số 1785/SXD-HT 

ngày 31/3/2020 của Sở Xây dựng tham vấn ý kiến các đơn vị liên quan về nội 

dung rà soát giảm thời gian thực hiện thủ tục thẩm định dự án, thiết kế xây dựng. 

UBND huyện Quảng Xương tham gia ý kiến như sau: 

 Sau khi rà soát các thủ tục hành chính về thẩm định dự án, thẩm định thiết 

kế xây dựng thuộc thẩm quyền của các cơ quan chuyên môn quản lý xây dựng 

cấp huyện theo phân cấp tại Quyết định số 24/2018/QĐ-UBND ngày 27/7/2018 

của UBND tỉnh Thanh Hóa; khoản 4 điều 59 Luật Xây dựng; Điều 30 Nghị định 

số 40/2020/NĐ-CP ngày 06/4/2020, cụ thể: 

- Thời gian thẩm định dự án; dự án điều chỉnh hoặc thẩm định thiết kế cơ 

sở; thiết kế cơ sở điều chỉnh. 

+ Đối với thẩm định dự án;dự án điều chỉnh: Dự án nhóm B không quá 30 

ngày; Dự án nhóm C không quá 20 ngày.  

+ Đối với thẩm định thiết kế cơ sở;thiết kế cơ sở điều chỉnh: Dự án nhóm 

B không quá 20 ngày; Dự án nhóm C không quá 15 ngày.  

- Thời gian thẩm định Báo cáo kinh tế kỹ thuật; Báo cáo kinh tế kỹ thuật 

điều chỉnh, thiết kế bản vẽ thi công, dự toán xây dựng; thiết kế bản vẽ thi công, 

dự toán xây dựng điều chỉnh của Báo cáo kinh tế kỹ thuật: Không quá 20 ngày.  

- Thời gian thẩm định thiết kế, dự toán xây dựng;thiết kế, dự toán xây 

dựng điều chỉnh: không quá 30 ngày đối với công trình cấp III, không quá 20 

ngày đối với công trình < cấp III. 

Thực hiện theo tinh thần chỉ đạo Thủ tướng Chính phủ tại điểm a, khoản 

1, mục II  Chỉ thị số 08/CT-TTg ngày 13/3/2018 thẩm định thiết kế cơ sở giảm 

tối thiểu 05 ngày, thẩm định thiết kế kỹ thuật hoặc thiết kế bản vẽ thi công giảm 

tối thiểu 04 ngày. Đồng thời theo chỉ đạo của Chủ tịch UBND tỉnh tại Hội nghị 

trực tuyến ngày 13/4/2020, đã có ý kiến chỉ đạo giảm tối thiểu 30% thời gian 



thực hiện các thủ tục hành chính trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa. UBND huyện 

Quảng Xương thống nhất giảm tối thiểu 30% thời gian thực hiện các thủ tục hành 

chính: Thẩm định dự án; dự án điều chỉnh hoặc thẩm định thiết kế cơ sở; thiết kế cơ 

sở điều chỉnh, Thẩm định Báo cáo kinh tế kỹ thuật; Báo cáo kinh tế kỹ thuật điều 

chỉnh, thiết kế bản vẽ thi công, dự toán xây dựng; thiết kế bản vẽ thi công, dự toán 

xây dựng điều chỉnh của Báo cáo kinh tế kỹ thuật; Thẩm định thiết kế, dự toán xây 

dựng;thiết kế, dự toán xây dựng điều chỉnh. 

 UBND huyện Quảng Xương đề nghị Sở Xây dựng tổng hợp./. 

  
Nơi nhận: 

- Như trên: 

- PCT UBND huyện; 

- Lưu:VT, KTHT (LHH1989) 

CHỦ TỊCH  
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