
BỘ XÂY DỰNG 
                                                                                                                             
 

Số: 4383/BXD-HĐXD 
V/v Hướng dẫn thủ tục thẩm định 

thiết kế triển khai sau thiết kế cơ sở 
và cấp phép xây dựng 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 
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Kính gửi:  Công ty cổ phần Tây Phương Cực Lạc Hòa Bình 

 

Bộ Xây dựng nhận được văn bản số 110/CV-TPCL ngày 01/10/2021 của 
Công ty cổ phần Tây Phương Cực Lạc Hòa Bình đề nghị hướng dẫn thủ tục 
thẩm định thiết kế triển khai sau thiết kế cơ sở và cấp phép xây dựng. Sau khi 
xem xét, Bộ Xây dựng có ý kiến như sau: 

1. Tóm tắt về Dự án:  

Dự án Viện dưỡng lão và Công viên tâm linh Vĩnh Hằng được UBND tỉnh 
Hòa Bình phê duyệt đồ án điều chỉnh Quy hoạch chi tiết xây dựng tỷ lệ 1/500 tại 
Quyết định số 2405/QĐ-UBND ngày 07/10/2020 (căn cứ theo Quyết định số 
1738/QĐ-UBND ngày 03/8/2020 của UBND tỉnh Hòa Bình về việc phê duyệt 
điều chỉnh bổ sung một số nội dung quy hoạch nghĩa trang trên địa bàn tỉnh Hòa 
Bình đến năm 2020, tầm nhìn đến năm 2030). 

Một số hạng mục công trình thuộc dự án Viện dưỡng lão và Công viên tâm 
linh Vĩnh Hằng của Công ty cổ phần Tây Phương Cực Lạc Hòa Bình đã được 
Cục Quản lý hoạt động xây dựng – Bộ Xây dựng thẩm định Báo cáo nghiên cứu 
khả thi tại văn bản số 171/HĐXD-QLDA ngày 21/7/2021.  

2. Quy định về thẩm định triển khai sau thiết kế cơ sở:  

Tại khoản 4 Điều 36 Nghị định số 15/2021/NĐ-CP ngày 03/3/2021 của 
Chính phủ quy định: Cơ quan chuyên môn về xây dựng chỉ thẩm định công trình 
thuộc dự án được xây dựng tại khu vực không có quy hoạch đô thị, quy hoạch 
xây dựng khu chức năng hoặc quy hoạch chi tiết xây dựng điểm dân cư nông 
thôn.  

Quy hoạch chi tiết của Dự án đã được UBND tỉnh Hòa Bình phê duyệt tại 
Quyết định số 2405/QĐ-UBND ngày 07/10/2020 trên cơ sở Quy hoạch nghĩa 
trang trên địa bàn tỉnh Hòa Bình được phê duyệt tại Quyết định 1738/QĐ-
UBND ngày 03/8/2020 không thuộc một trong các loại quy hoạch nêu tại khoản 
4 Điều 36 Nghị định số 15/2021/NĐ-CP ngày 03/3/2021 của Chính phủ.  

Ngoài ra, Dự án Viện dưỡng lão và Công viên tâm linh Vĩnh Hằng có công 
trình hạ tầng kỹ thuật cấp I, thuộc danh mục công trình có ảnh hưởng lớn đến an 
toàn, lợi ích cộng đồng theo quy định tại Phụ lục X Nghị định số 15/2021/NĐ-
CP ngày 03/3/2021 của Chính phủ. 



Như vậy, các công trình xây dựng của Dự án thuộc đối tượng phải được cơ 
quan chuyên môn về xây dựng thuộc Bộ quản lý công trình xây dựng chuyên 
ngành thẩm định thiết kế triển khai sau thiết kế cơ sở theo quy định tại điểm a 
khoản 4 Điều 36 Nghị định số 15/2021/NĐ-CP ngày 03/3/2021 của Chính phủ. 

3. Quy định về cấp phép xây dựng công trình: 

Công trình xây dựng sau khi đã được cơ quan chuyên môn về xây dựng 
thẩm định thiết kế triển khai sau thiết kế cơ sở đủ điều kiện phê duyệt thiết kế 
xây dựng và đáp ứng các điều kiện về cấp giấy phép xây dựng thì được miễn 
giấy phép xây dựng theo quy định tại điểm g khoản 2 Điều 89 của Luật Xây 
dựng năm 2014 được sửa đổi, bổ sung tại khoản 30 Điều 1 của Luật số 
62/2020/QH14. 

Trên đây là ý kiến của Bộ Xây dựng, đề nghị Công ty cổ phần Tây Phương 
Cực Lạc Hòa Bình nghiên cứu, thực hiện./. 

 

Nơi nhận : 
- Như trên; 
- TTr. Lê Quang Hùng (để b/c); 
- Lưu VP, HĐXD (NTU). 
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