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QUYẾT ĐỊNH
 Quy định phân cấp thẩm quyền thẩm định thiết kế xây dựng đối với 

công trình xây dựng sử dụng vốn khác (ngoài vốn ngân sách Nhà nước và vốn 
Nhà nước ngoài ngân sách) trên địa bàn thành phố Đà Nẵng

ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ ĐÀ NẴNG

     Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương số 77/2015/QH13 ngày 9/6/20125;
   Căn cứ Luật Ban hành văn bản quy phạm phápluật số 80/2015/QH13 ngày 
22/6/2015;
   Căn cứ Luật Xây dựng số 50/2014/QH13 18/6/2014;
   Căn cứ Nghị định số 59/2015/NĐ-CP ngày 018/6/2015 của Chính phủ  về quản lý dự 
án đầu tư xây dựng;
  Căn cứ Nghị định số 42/2017/NĐ-CP ngày 05/4/2017 của Chính phủ  về sửa đổibổ 
sung một số điều Nghị định số 59/2015/NĐ-CP ngày 018/6/2015 của Chính phủ  về 
quản lý dự án đầu tư xây dựng;
  Căn cứ Nghị định số 46/2017/NĐ-CP ngày 12/5/2015 của Chính phủ về quản lý chất 
lượng và bảo trì công trình xây dựng;
  Căn cứ Thông tư số 15/2016/TT-BXD ngày 30/6/2016 của Bộ trưởng Bộ Xây dựng 
hướng dẫn về cấp phép xây dựng;
   Căn cứ Thông tư số 03/2016/TT-BXD ngày 10/3/2016 của Bộ trưởng Bộ Xây dựng 
quy định về phân cấp công trình xây dựng và hướng dẫn áp dụng trong quản lý hoạt 
động đầu tư xây dựng;
   Căn cứ Thông tư số 18/2016/TT-BXD ngày 30/6/2016 của Bộ trưởng Bộ Xây dựng 
quy định chi tiết và hướng dẫn một số nội dung về thẩm định, phê duyệt dự án và thiết 
kế, dự toán xây dựng công trính;
  Theo đề nghị của Giám đốc Sở Xây dựng tại tờ trình số 9397/TTr-SXD ngày 
27/11/2019 về việc ban hành quyết định phân cấp công tác thẩm định thiết kế trong 
lĩnh vực xây dựng trên địa bàn thành phố Đà Nẵng.

QUYẾT ĐỊNH:

       Điều 1. Giao phòng chức năng quản lý xây dựng thuộc UBND các quận, huyện 
chủ trì thẩm định thiết kế đối với các công trình xây dựng sử dụng nguồn vốn khác theo 
quy mô đã được UBND thành phố phân cấp thẩm quyền cấp, điều chỉnh, gia hạn, cấp 
lại và thu hồi giấy phép xây dựng tại Khoản 2, Điều 3 Quy định chi tiết một số nội 
dung  về cấp giấy phép xây dựng trên địa bàn thành phố Đà Nẵng ban hành kèm theo 
Quyết định số 45/2018/QĐ-UBND ngày 27/12/2018 của UBND thành phố Đà Nẵng 
về việc ban hành Quy định chi tiết một số nội dung về cấp giấy phép xây dựng trên địa 
bàn thành phố Đà Nẵng , cụ thể:



          Phòng có chức năng quản lý xây dựng thuộc UBND các quận, huyện chủ trì thẩm 
định thiết kế đối với các công trình công cộng, công trình xây dựng có ảnh hưởng lớn 
đến cảnh quan môi trường và an toàn cộng đồng đối với công trình cấp III suwqr dụng 
nguồn vốn khác, nhà ở riêng lẻ 07 tầng, bao gồm cả nhà ở riêng lẻ trong khu vực đã 
được Nhà nước công nhận bảo tồn, được xây dựng trên địa bàn hành chính của quận, 
huyện, trừ các đối tượng quy định Khoản 1 Điều 3 Quy định chi tiết một số nội dung 
về cấp giấy phép xây dựng trên địa bàn thành phố Đà Nẵng ban hành kèm theo Quyết 
định số 45/2018/QĐ-UBND 

      Điều 2. Tổ chức thực hiện
         1.Trách nhiệm của Sở Xây dựng
         a) Hướng dẫn về chuyên môn, nghiệp vụ cho phòng có chức năng quản lý xây 
dựng thuộc UBND các quận, huyện trong công tác thẩm định thiết kế xây dựng công 
trình
         b) Tổ chức kiểm tra, giám sát định kỳ hoặc đột xuất và xử lý vi phạm trong việc 
thực hiện công tác thẩm định thiết kế xây dựng công trình theo phân cấp tại Quyết định 
này.
        2. Trách nhiệm của UBND các quận, huyện
         a) Chủ động kiểm tra, giám sát, xử lý vi phạm trong việc thực hiện nhiệm vụ của 
Phòng có chức năng quản lý xây dựng
         b) Tổng hợp, đánh giá về yêu cầu công tác, khả năng, điều kiện thực hiện nhiệm 
vụ, khó khăn về nhân sự (nếu có), đề xuất UBND thành phố xem xét, hỗ trợ để đảm 
bảo các nguồn lực thực hiện nhiệm vụ được giao
         3. Trách nhiệm của Phòng có chức năng quản lý xây dựng thuộc UBND quận, 
huyện
        a) Chủ trì, phối hợp thực hiện công tác thẩm định thiết kế xây dựng công trình 
tuân thủ pháp luật về xây dựng hiện hành và đảm bảo phù hợp với quy mô đã được 
phân cấp tại Điều 1 Quyết định này.
       b) Báo cáo theo định kỳ, hàng năm, đột xuất khi có yêu cầu về tình hình thẩm định 
thiết kế xây dựng theo phân cấp gửi về Sở Xây dựng theo quy định. Nội dung báo cáo 
theo Mẫu số 02 Phụ lục II ban hành kèm theo Thông tư số 18/2016/TT-BXD.
         4. Giao Sở Nội vụ bổ sung bộ thủ tục hành chính liên quan đến việc thẩm định 
thiết kế xây dựng đối với công trình xây dựng sử dụng vốn khác cho UBND quận, 
huyện, trình cấp có thẩm quyền phê duyệt để làm cơ sở triển khai thực hiện.
        
       Điều 3. Xử lý chuyển tiếp
           Công trình xây dựng đã được Sở Xây dựng thẩm định hoặc đã gửi Sở Xây dựng 
thẩm định trước ngày Quyết định này có hiệu lực không phải trình thẩm định lại và 
được thực hiện theo quy định hiện hành trước thời điểm có hiệu lực của Quyết định.



       Điều 4. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 02 tháng 3  năm 2020. 

      Điều 5. Chánh Văn phòng Đoàn Đại biểu Quốc hội, Hội đồng nhân dân và Ủy ban 
nhân dân thành phố; Giám đốc các sở, ban, ngành thành phố; Chủ tịch UBND các quận, 
huyện; Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết 
định này./.

                         TM. ỦY BAN NHÂN DÂN                                                              
                                                                                               CHỦ TỊCH
                                                                                                   Huỳnh Đức Thơ

.   


