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BỘ XÂY DỰNG 

 

Số : 455/BXD-HĐXD 

V/v ủy quyền thẩm định thiết kế cơ sở 

công trình Khách sạn Lux 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIẸT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 

Hà Nội, ngày 10 tháng 02 năm 2020 

Kính gửi: Công ty Cổ phần Đầu tư thương mại Thảo Dương 

Bộ Xây dựng nhận được văn bản số 14/2020/TD-TT ngày 14/01/2020 của 

Công ty Cổ phần Đầu tư thương mại Thảo Dương đề nghị ủy quyền cho Sở Xây 

dựng thành phố Đà Nẵng thẩm định thiết kế cơ sở công trình Khách sạn Lux tại 

thửa đất 162, tờ bản đồ số 18, phường Khuê Mỹ, quận Ngũ Hành Sơn, thành phố 

Đà Nẵng (gọi tắt là “Dự án”). Sau khi nghiên cứu, Bộ xây dựng có ý kiến như sau: 

Theo nội dung văn bản số 14/2020/TD-TT ngày 14/01/2020 của Công ty Cổ 

phần Đầu tư thương mại Thảo Dương: Công trình Khách sạn Lux được thực hiện 

trên khu đất có diện tích 1.500m
2
, công trình có quy mô 141 phòng khách sạn, cao 

25 tầng nổi và 01 tầng hầm, mật độ xây dựng khối đế 55%, tổng diện tích sàn xây 

dựng 17.328m
2
, hệ số sử dụng đất 10,2 lần, tổng chiều cao công trình là 88,2m, 

tổng mức đầu tư 360 tỷ đồng. Căn cứ Mục 2.1 Bảng 2 Phụ lục 2 Thông tư số 

03/2016/TT-BXD ngày 10/3/2016 của 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, 

công trình là công trình dân dụng, cấp I.  

Thẩm quyền thẩm định thiết kế cơ sở của Dự án là cơ quan chuyên môn về 

xây dựng thuộc Bộ Xây dựng theo quy định tại Khoản 4 Điều 1 Nghị định số 

42/2017/NĐ-CP ngày 05/4/2017 của Chính phủ về sửa đổi, bổ sung một số điều 

Nghị định số 59/2015/NĐ-CP ngày 18/6/2015 của Chính phủ về quản lý dự án đầu 

tư xây dựng; thẩm quyền thẩm định thiết kế triển khai sau thiết kế cơ sở của Dự án 

là Sở Xây dựng thành phố Đà Nẵng theo quy định tại Khoản 1 Điều 9 Nghị định số 

144/2016/NĐ-CP ngày 01/11/2016 của Chính phủ quy định một số cơ chế đặc thù 

về đầu tư, tài chính, ngân sách và phân cấp quản lý đối với thành phố Đà Nẵng. 

Để tạo điều kiện thuận tiện trong quá trình trao đổi, làm việc, rút ngắn thời 

gian hoàn tất các thủ tục về đầu tư xây dựng của Dự án; sau khi xem xét, Bộ Xây 

dựng thống nhất về nguyên tắc với đề xuất của Công ty Cổ phần Đầu tư thương mại 

Thảo Dương về việc ủy quyền cho Sở Xây dựng thành phố Đà Nẵng thực hiện 

thẩm định thiết kế cơ sở công trình Khách sạn Lux tại thửa đất 162, tờ bản đồ số 

18, phường Khuê Mỹ, quận Ngũ Hành Sơn, thành phố Đà Nẵng.  

Công ty Cổ phần Đầu tư thương mại Thảo Dương cần liên hệ với Sở Xây 

dựng thành phố Đà Nẵng để được xem xét hồ sơ của Dự án và kiểm tra đảm bảo bố 

trí đủ nhân lực có năng lực chuyên môn đáp ứng việc thẩm định. Đề nghị Sở Xây 

dựng thành phố Đà Nẵng xác nhận với cơ quan chuyên môn về xây dựng thuộc Bộ 

Xây dựng để làm cơ sở thực hiện việc ủy quyền thẩm định thiết kế cơ sở công trình. 
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Trên đây là ý kiến của Bộ Xây dựng, đề nghị Công ty Cổ phần Đầu tư thương 

mại Thảo Dương thực hiện theo quy định./. 

 

Nơi nhận: 

- Như trên; 

- TT. Lê Quang Hùng (để b/c); 

- Sở Xây dựng TP Đà Nẵng; 

- Lưu: VP, QLDA (LĐD). 

TL. BỘ TRƯỞNG 

CỤC TRƯỞNG CỤC QUẢN LÝ  

HOẠT ĐỘNG XÂY DỰNG 

 

 

(Đã ký) 

 
 

 

 

 

 

       Hoàng Quang Nhu  
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