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Hà Nội, ngày 01 tháng 12 năm 2020 

Kính gửi: Sở Xây dựng Nam Định 

 Bộ Xây dựng nhận được công văn số 1461/SXD-QH ngày 30/10/2020 của 
Sở Xây dựng Nam Định về việc thẩm định, phê duyệt, nhiệm vụ thiết kế, Quy 
chế, Dự toán phục vụ thi tuyển phương án kiến trúc công trình. Sau khi nghiên 
cứu, Bộ Xây dựng có ý kiến như sau: 

 Khoản 3, 4 Điều 17 Luật Kiến trúc số 40/2019/QH14 quy định: 

 “3. Việc tổ chức thi tuyển phương án kiến trúc được đề xuất trong chủ 
trương đầu tư hoặc báo cáo nghiên cứu tiền khả thi”; 

 “4. Người có thẩm quyền quyết định đầu tư quyết định hình thức thi tuyển 
phương án kiến trúc...”. 

  Như vậy, việc phê duyệt kinh phí tổ chức thi tuyển, quy chế thi tuyển và 
nhiệm vụ thiết kế phục vụ thi tuyển phương án kiến trúc thuộc thẩm quyền của 
người quyết định đầu tư. 

  Trên đây là ý kiến của Bộ Xây dựng về việc thẩm định, phê duyệt, nhiệm 
vụ thiết kế, Quy chế, Dự toán phục vụ thi tuyển phương án kiến trúc công trình. 
Đề nghị Sở Xây dựng Nam Định nghiên cứu tổ chức thực hiện đúng quy định 
pháp luật./. 

 
 
 

Nơi nhận:                                                                            
- Như trên; 
- UBND tỉnh Nam Định; 
- T.Tr Nguyễn Thanh Nghị (để b/c); 
- Lưu VT, QHKT (P.05) 
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