
 

BỘ XÂY DỰNG 

Số: 4190/BXD-HTKT  

V/v ý kiến thẩm định BCNCKT công 
trình Trạm XLNT thuộc KĐT mới Thanh 

Lâm – Đại Thịnh 2, Mê Linh, Hà Nội 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM  
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc 

Hà Nội, ngày 19 tháng  9  năm 2022 

Kính gửi: Tổng Công ty Đầu tư phát triển nhà và đô thị. 

Bộ Xây dựng nhận được văn bản số 2601/HUD-BQL12 ngày 08/8/2022 của 
Tổng Công ty Đầu tư phát triển nhà và đô thị về việc hướng dẫn việc thẩm định báo 
cáo nghiên cứu khả thi công trình Trạm xử lý nước thải thuộc khu đô thị mới Thanh 
Lâm - Đại Thịnh 2, huyện Mê Linh, thành phố Hà Nội. Sau khi xem xét, Bộ Xây 
dựng có ý kiến như sau: 

Dự án Khu đô thị Thanh Lâm - Đại Thịnh 2 được Uỷ ban nhân dân thành phố 
Hà Nội cho phép đầu tư dự án tại Quyết định số 1585/QĐ-UBND ngày 05/4/2011 và 
điều chỉnh chủ trương đầu tư tại Quyết định số 2411/QĐ-UBND ngày 11/6/2020, 
trong đó hạng mục Trạm xử lý nước thải thuộc dự án khu đô thị mới Thanh Lâm - 
Đại Thịnh 2. Căn cứ quy định tại khoản 5 Điều 13 Nghị định số 15/2021/NĐ-CP 
ngày 03/3/2021 của Chính phủ quy định chi tiết một số nội dung về quản lý dự án đầu 
tư xây dựng “Đối với dự án có công năng phục vụ hỗn hợp, thẩm quyền thẩm định 
của cơ quan chuyên môn về xây dựng được xác định theo chuyên ngành quản lý quy 
định tại Điều 109 Nghị định này đối với công năng phục vụ của công trình chính của 
dự án hoặc công trình chính có cấp cao nhất trong trường hợp dự án có nhiều công 
trình chính”. Theo đó, việc thẩm định báo cáo nghiên cứu khả thi công trình Trạm xử 
lý nước thải thực hiện theo dự án Khu đô thị mới Thanh Lâm - Đại Thịnh 2; nhóm dự 
án xác định theo nhóm dự án Khu đô thị mới Thanh Lâm - Đại Thịnh 2. 

Trường hợp xác định Trạm xử lý nước thải là dự án riêng được cơ quan nhà 
nước có thẩm quyền quyết định chủ trương đầu tư. Căn cứ quy định tại khoản 2 Điều 
13 Nghị định số 15/2021/NĐ-CP “Đối với dự án đầu tư xây dựng sử dụng vốn nhà 
nước ngoài đầu tư công, cơ quan chuyên môn về xây dựng thẩm định đối với dự án từ 
nhóm B trở lên, dự án có công trình ảnh hưởng lớn đến an toàn, lợi ích cộng đồng 
thuộc chuyên ngành quản lý theo quy định…”, và quy định tại Phụ lục X Nghị định 
số 15/2021/NĐ-CP, công trình hạ tầng kỹ thuật cấp III, dự án nhóm C là công trình 
không thuộc danh mục công trình ảnh hưởng lớn đến an toàn, lợi ích cộng đồng. 
Theo đó, thẩm quyền thẩm định báo cáo nghiên cúu khả thi công trình Trạm xử lý 
nước thải thuộc người quyết định đầu tư. 

Trên đây là ý kiến của Bộ Xây dựng, đề nghị Tổng Công ty Đầu tư phát triển 
nhà và đô thị nghiên cứu, triển khai thực hiện theo quy định./. 

 
Nơi nhận:   
- Như trên; 
- TTr. Lê Quang Hùng (để b/c); 
- Lưu: VT, HTKT(TN). 
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