
UBND TỈNH ĐỒNG THÁP CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

SỞ XÂY DỰNG Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
  

Số:          /TB-SXD Đồng Tháp, ngày       tháng 10  năm 2021 

THÔNG BÁO 

Về việc tiếp nhận và trả kết quả hồ sơ lĩnh vực thẩm định Báo cáo  

nghiên cứu khả thi đầu tư xây dựng, Báo cáo kinh tế - kỹ thuật đầu tư xây 

dựng và thẩm định thiết kế xây dựng triển khai sau thiết kế cơ sở 

___________ 

Căn cứ Công điện số 7036/CĐ-VPCP ngày 30/9/2021 của Văn phòng Chính 

phủ về việc tập trung triển khai thực hiện có hiệu quả công tác phòng, chống dịch 

COVID-19, đồng thời đẩy mạnh giải ngân vốn đầu tư công, thúc đẩy phát triển 

kinh tế - xã hội; Công văn số 384/UBND-ĐTXD ngày 01/10/2021 của UBND tỉnh 

Đồng Tháp về việc tập trung triển khai thực hiện có hiệu quả công tác phòng, 

chống dịch Covid-19, đồng thời đẩy mạnh giải ngân vốn đầu tư công, thúc đẩy 

phát triển kinh tế xã hội; Kế hoạch số 306/KH-UBND ngày 19/10/2021 của 

UBND tỉnh Đồng Tháp về việc “thích ứng an toàn, linh hoạt, kiểm soát hiệu quả 

dịch COVID-19” trên địa bàn Tỉnh. 

Nhằm đảm bảo công tác phòng chống dịch COVID-19 trong tình hình mới, 

đồng thời tạo điều kiện thuận lợi cho các tổ chức, cá nhân liên quan đến thủ tục 

hành chính lĩnh vực thẩm định (Người đề nghị thẩm định) Báo cáo nghiên cứu khả 

thi đầu tư xây dựng, Báo cáo kinh tế - kỹ thuật đầu tư xây dựng và thẩm định thiết 

kế xây dựng triển khai sau thiết kế cơ sở (sau đây gọi tắt là lĩnh vực thẩm định), 

Sở Xây dựng thông báo một số nội dung về việc tiếp nhận và trả kết quả như sau: 

1. Tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả 

Bước 1: Tiếp nhận 

- Người đề nghị thẩm định có thể nộp hồ sơ bằng file mềm
(1)

 thông qua địa 

chỉ email của bà Phạm Nguyễn Phương Thuý – Công chức tiếp nhận và trả kết quả 

của Sở Xây dựng (địa chỉ email: pnpthuy.sxd@dongthap.gov.vn) hoặc 

phuongthuyttqh@gmail.com; số điện thoại: 0397 010 349).  

- Thành phần hồ sơ trình thẩm định theo quy định tại Quyết định số 

1080/QĐ-UBND ngày 03/8/2021 của UBND tỉnh Đồng Tháp
(2)

.  

                                        
(1)

 Các văn bản pháp lý và tài liệu có liên quan trình thẩm định nộp trực tuyến dưới dạng bản chụp (định 

dạng .PDF; riêng các bản vẽ thiết kế có thể dạng file Autocad). 
(2)

 Thủ tục hành chính lĩnh vực thẩm định được đăng tải tại Trang thông tin điện tử của Sở xây dựng tỉnh 

Đồng Tháp http://sxd.dongthap.gov.vn/ (mục “Thủ tục hành chính”, lĩnh vực “Thẩm định NCKT, 

TKCS”). 

mailto:pnpthuy.sxd@dongthap.gov.vn
mailto:phuongthuyttqh@gmail.com
http://sxd.dongthap.gov.vn/
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- Nội dung email nộp hồ sơ cần ghi rõ một số thông tin sau: Tên thủ tục 

trình thẩm định, người đại diện theo pháp luật chủ đầu tư, các thông tin liên hệ với 

người đề nghị thẩm định như tên, chức vụ, vị trí công tác, số điện thoại liên hệ, …. 

để Sở Xây dựng có thể lập phiếu tiếp nhận và liên hệ hướng dẫn. 

- Sau khi tiếp nhận hồ sơ (file mềm) công chức tiếp nhận và trả kết quả của 

Sở Xây dựng sẽ kiểm tra và gửi xác nhận đến Người đề nghị thẩm định qua email. 

Bước 2: Giải quyết thủ tục hành chính 

- Hồ sơ sau khi tiếp nhận đầy đủ sẽ được chuyển đến Bộ phận chuyên môn 

để giải quyết theo quy định.  

- Trong quá trình giải quyết thủ tục hành chính, trường hợp cơ quan thẩm 

định có yêu cầu điều chỉnh, bổ sung hồ sơ (bằng văn bản), Người đề nghị thẩm 

định có thể gửi hồ sơ cần bổ sung (file mềm) bằng hình thức trực tuyến tương tự 

như bước tiếp nhận hồ sơ.  

Bước 3: Trả kết quả 

Sau khi xử lý hồ sơ theo quy định, Sở Xây dựng gửi kết quả giải quyết thủ 

tục hành chính (Thông báo kết quả thẩm định) đến Người đề nghị thẩm định qua 

email. 

2. Sau khi có kết quả thẩm định
(3)

 

- Hồ sơ trình thẩm định sau khi chỉnh sửa, hoàn thiện được Sở Xây dựng 

kiểm tra, đóng dấu xác nhận các nội dung đã được thẩm định trên các bản vẽ có 

liên quan của 01 bộ hồ sơ bản vẽ thiết kế xây dựng (bản giấy). Các bản vẽ đã đóng 

dấu thẩm định được giao lại cho Người đề nghị thẩm định (bao gồm Thông báo 

kết quả thẩm định bản chính); Người đề nghị thẩm định có trách nhiệm lưu trữ 

theo quy định pháp luật về lưu trữ và đáp ứng kịp thời yêu cầu của Sở Xây dựng 

khi cần xem xét hồ sơ lưu trữ này.  

- Người đề nghị thẩm định có trách nhiệm nộp bản chụp (định dạng .PDF) 

tài liệu Báo cáo nghiên cứu khả thi, Báo cáo kinh tế - kỹ thuật, thiết kế xây dựng 

đã đóng dấu thẩm định cho Sở Xây dựng. 

3. Việc tiếp nhận và trả kết quả này được thực hiện trong thời gian địa 

phương của Người đề nghị thẩm định hoặc thành phố Cao Lãnh cấp độ dịch ở mức 

cấp độ 2 đến cấp độ 4 theo Nghị quyết số 128/NQ-CP ngày 11/10/2021 của Chính 

phủ. 

4. Thông báo này thay thế Thông báo số 1925/TB-SXD ngày 08/10/2021 

của Sở Xây dựng về việc tiếp nhận và trả kết quả hồ sơ lĩnh vực thẩm định Báo 

                                        
(3)

 Theo quy định tại khoản 7 Điều 15 và khoản 6 Điều 38 của Nghị định số 15/2021/NĐ-CP ngày 
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cáo nghiên cứu khả thi đầu tư xây dựng, Báo cáo kinh tế - kỹ thuật đầu tư xây 

dựng và thẩm định thiết kế xây dựng triển khai sau thiết kế cơ sở 

Trong quá trình thực hiện, nếu có khó khăn, vướng mắc, đề nghị liên hệ Sở 

Xây dựng tỉnh Đồng Tháp, số điện thoại 02773.851.925 (Phòng Quản lý xây 

dựng) hoặc đường dây nóng 0277.3852707. 

Sở Xây dựng thông báo đến các tổ chức, cá nhân có liên quan thủ tục hành 

chính lĩnh vực thẩm định thực hiện./. 

Nơi nhận:  
- UBND tỉnh (thay b/c); 

- Các Sở, Ban, Ngành tỉnh; 

- UBND các huyện, thành phố; 

- Trung tâm KS TTHC&Phục vụ Hành chính Công; 

- GĐ và các PGĐ Sở; 

- Bà Phạm Nguyễn Phương Thuý 

 – công chức TN và TKQ – Sở XD; 

- Trang thông tin điện tử của Sở; 

- Lưu: VT, QLXD, npn. 

KT. GIÁM ĐỐC 

PHÓ GIÁM ĐỐC 

 

 

 

 

 

Nguyễn Lê Phương Loan 

 

                                                                                                                               
03/3/2021 của Chính phủ. 


		Sở Thông và Truyền thông Đồng Tháp - Phone: 0277 3873999 - Fax: 02773 873999 - Email: stttt@dongthap.gov.vn
	2021-10-25T17:04:14+0700
	SỞ THÔNG TIN VÀ TRUYỀN THÔNG TỈNH ĐỒNG THÁP
	Nguyễn Lê Phương Loan<nlploan@dongthap.gov.vn> đã ký lên văn bản này!


		BAN CƠ YẾU CHÍNH PHỦ - ĐT: 0243.7738668; Fax: 0243.7738668; Email: ca@bcy.gov.vn
	2021-10-26T09:50:28+0700
	PHIÊN BẢN THỬ NGHIỆM
	Sở Xây dựng<sxd@dongthap.gov.vn> đã ký lên văn bản này!


		BAN CƠ YẾU CHÍNH PHỦ - ĐT: 0243.7738668; Fax: 0243.7738668; Email: ca@bcy.gov.vn
	2021-10-26T09:50:31+0700
	PHIÊN BẢN THỬ NGHIỆM
	Sở Xây dựng<sxd@dongthap.gov.vn> đã ký lên văn bản này!


		BAN CƠ YẾU CHÍNH PHỦ - ĐT: 0243.7738668; Fax: 0243.7738668; Email: ca@bcy.gov.vn
	2021-10-26T09:50:34+0700
	PHIÊN BẢN THỬ NGHIỆM
	Sở Xây dựng<sxd@dongthap.gov.vn> đã ký lên văn bản này!




