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BỘ XÂY DỰNG 
 

Số: 2969/BXD-KTXD 
V/v thẩm định và phê duyệt dự 
toán chi phí thẩm tra an toàn 

 giao thông  

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

 

          Hà Nội, ngày 19 tháng 6 năm 2020 

     Kính gửi: Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng các công trình  
                                   giao thông tỉnh Thái Bình 
 

            Bộ Xây dựng nhận được văn bản số 191/BQLDAGT-ĐHDA ngày 
12/5/2020 và văn bản số 81/BQLDAGT-KTTĐ ngày 13/3/2020 của Ban Quản 
lý dự án đầu tư xây dựng các công trình giao thông tỉnh Thái Bình về việc thẩm 
định và phê duyệt dự toán chi phí thẩm tra an toàn giao thông giai đoạn thiết kế 
bản vẽ thi công và trước khi đưa công trình vào khai thác sử dụng của Dự án 
đường nối cầu sông Hóa đến Quốc lộ 37. Sau khi xem xét, Bộ Xây dựng có ý 
kiến như sau: 

 1. Về chi phí thẩm tra an toàn giao thông giai đoạn thẩm tra, thẩm định 
thiết kế trước khi phê duyệt: 

 - Công tác thẩm tra phục vụ công tác thẩm định dự án và thiết kế, dự toán 
xây dựng công trình thực hiện theo quy định tại Điều 10 Thông tư số 
18/2016/TT-BXD ngày 30/6/2016 của 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 trình. Chi phí thẩm tra thiết kế xác định theo hướng dẫn của Bộ Xây 
dựng tại Thông tư số 16/2019/TT-BXD ngày 26/12/2019 của Bộ Xây dựng 
hướng dẫn xác định chi phí quản lý dự án và tư vấn đầu tư xây dựng đã bao gồm 
chi phí thẩm tra an toàn giao thông. 

 - Trường hợp công trình không yêu cầu thẩm tra thiết kế trước khi trình 
cơ quan chuyên môn về xây dựng thẩm định: chi phí thẩm tra an toàn giao thông 
giai đoạn thiết kế kỹ thuật/thiết kế bản vẽ thi công được xác định bằng dự toán 
chi phí phù hợp với đề cương thẩm tra an toàn giao thông được cấp có thẩm 
quyền phê duyệt theo hướng dẫn của Bộ Giao thông vận tải (như Thông tư số 
50/2015/TT-BGTVT ngày 23/9/2015 hướng dẫn thực hiện một số điều của Nghị 
định số 11/2010/NĐ-CP ngày 24/02/2010 của Chính phủ về quản lý và bảo vệ 
kết cấu hạ tầng giao thông đường bộ, Thông tư số 45/2011/TT-BGTVT ngày 
10/6/2011 quy định về chi phí thẩm tra an toàn giao thông đối với công trình 
đường bộ xây dựng mới, công trình nâng cấp, cải tạo) và các quy định của pháp 
luật có liên quan. 



2 
 

 2. Đối với chi phí thẩm tra an toàn giao thông giai đoạn trước khi đưa 
công trình vào khai thác:  

 - Chi phí thẩm tra an toàn giao thông giai đoạn trước khi đưa công trình 
vào khai thác được xác định bằng dự toán chi phí phù hợp với đề cương thẩm tra 
được cấp có thẩm quyền phê duyệt theo hướng dẫn của Bộ Giao thông vận tải 
(như Thông tư số 50/2015/TT-BGTVT, Thông tư số 45/2011/TT-BGTVT) và 
các quy định của pháp luật có liên quan. Lưu ý, chủ đầu tư cần xem xét nội 
dung, phạm vi công việc này để tránh trùng lắp với nhiệm vụ công việc tại giai 
đoạn trước. 

 3. Thẩm quyền thẩm định, phê duyệt chi phí thẩm tra thiết kế (bao gồm cả 
chi phí thẩm tra an toàn giao thông): 

  Trường hợp chi phí này đã được cơ quan chuyên môn về xây dựng thẩm 
định và cấp quyết định đầu tư phê duyệt khi phê duyệt dự toán xây dựng thì 
không phải thẩm định, phê duyệt riêng chi phí này. Trường hợp chi phí này chưa 
được thẩm định thì phải được cơ quan chuyên môn về xây dựng thẩm định, trình 
cấp quyết định đầu tư phê duyệt theo quy định. 

 Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng các công trình giao thông tỉnh Thái 
Bình căn cứ ý kiến nêu trên triển khai thực hiện./. 

 
 
Nơi nhận: 

 TL. BỘ TRƯỞNG 
KT. CỤC TRƯỞNG CỤC KINH T Ế XÂY DỰNG 

PHÓ CỤC TRƯỞNG 
- Như trên; 
- Lưu: VT, KTXD(Lan). 
 

  
 
 

(đã ký) 

 

 

Hồ Ngọc Sơn 
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