
BỘ XÂY DỰNG CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM  
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

Số: 2712/BXD-HĐXD Hà Nội, ngày 20 tháng 7 năm 2022 
V/v hướng dẫn thủ tục đầu 
tư các công trình nhà B1, 
C1, B2, B4, C4 khu ký túc 
xá số 4 thuộc dự án đầu tư 
xây dựng các khu Ký túc xá 
sinh viên QG-HN05 

 

Kính gửi: Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng Đại học Quốc gia Hà Nội tại 
Hòa Lạc (Ban QLDA) 

Bộ Xây dựng nhận được Văn bản số 286/CV-QLDAHL ngày 07/6/2022 
của Ban QLDA về việc xin hướng dẫn thủ tục đầu tư các công trình nhà B1, 
C1, B2, B4, C4 khu ký túc xá số 4 thuộc dự án đầu tư xây dựng các khu Ký 
túc xá sinh viên QG-HN05. Sau khi xem xét, Bộ Xây dựng có ý kiến như sau: 

- Quy hoạch chi tiết dự án QG-HN05 được Bộ Xây dựng phê duyệt Quy 
hoạch chi tiết xây dựng tỷ lệ 1/500 tại Quyết định số 23/QĐ-BXD ngày 
06/01/2006. Dự án QG-HN05 được Đại học Quốc gia Hà Nội phê duyệt tại 
Quyết định số 436/QĐ-KHTC-PD05 ngày 24/1/2007. Tại Quyết định số 
234/QĐ-BXD ngày 11/3/2011, Bộ Xây dựng phê duyệt Quy hoạch chi tiết xây 
dựng tỷ lệ 1/2000 trong đó có nội dung về việc điều chỉnh tăng diện tích khu 
ký túc xá số 4 thuộc dự án QG-HN05. Hiện nay, Bộ Xây dựng đã phê duyệt 
quy hoạch chi tiết xây dựng điều chỉnh tỷ lệ 1/500 khu KTX4 thuộc dự án 
ĐTXD Khu KTX sinh viên Đại học Quốc gia Hà Nội (QG-HN05) tại Quyết 
định số 491/QĐ-BXD ngày 15/6/2022. Do đó, Chủ đầu tư cần nghiên cứu theo 
quy định tại Điều 61 Luật Xây dựng số 50/2014/QH13 được sửa đổi, bổ sung 
tại khoản 18, Điều 1 Luật số 62/2020/QH14 sửa đổi, bổ sung một số điều của 
Luật Xây dựng, Điều 43 Luật Đầu tư công năm 2019 và pháp luật có liên quan 
để thực hiện việc điều chỉnh dự án (nếu có) theo quy định, trình thẩm định 
Báo cáo nghiên cứu khả thi điều chỉnh của dự án theo quy định tại điều 19 
Nghị định số 15/2021/NĐ-CP. 

- Sau khi Dự án được điều chỉnh theo quy định, đề nghị Chủ đầu tư 
nghiên cứu lập thiết kế xây dựng triển khai sau thiết kế cơ sở, trình cơ quan 
chuyên môn về xây dựng thẩm định theo quy định tại khoản 1 Điều 36 Nghị 
định số 15/2021/NĐ-CP. 



- Chủ đầu tư nghiên cứu quy định tại khoản 1 Điều 110 Nghị định 
15/2021/NĐ-CP khi trình thẩm định thiết kế xây dựng triển khai sau thiết kế 
cơ sở.  

Trên đây là ý kiến của Bộ Xây dựng, đề nghị Ban QLDA nghiên cứu 
thực hiện theo quy định./.   

 
Nơi nhận: 
- Như trên; 
- BT. Nguyễn Thanh Nghị (để b/c); 
- TT. Lê Quang Hùng (để b/c); 
- Cục trưởng (để b/c); 
- Lưu: VT, HĐXD, TMP, CVA(6) 
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