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BỘ XÂY DỰNG

BỘ XÂY DỰNG__________

 Số: 06/2011/TT-BXD

 CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc________________________

Hà Nội, ngày 21 tháng 6 năm 2011

THÔNG TƯ
Sửa đổi, bổ sung một số điều quy định về thủ tục hành chính trong lĩnh vực 
xây dựng; kiến trúc, quy hoạch xây dựng thực thi Nghị quyết số 55/NQ-CP 

ngày 14/12/2010 của Chính phủ về việc đơn giản hóa thủ tục hành chính 
thuộc phạm vi chức năng quản lý của Bộ Xây dựng

Căn cứ Nghị định số 17/2008/NĐ-CP ngày 04/02/2008 của Chính phủ quy định 
chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Xây dựng;

Căn cứ Nghị định số 12/2009/NĐ-CP ngày 12/02/2009 của Chính phủ về quản 
lý dự án đầu tư xây dựng công trình;

Căn cứ Nghị định số 112/2009/NĐ-CP ngày 14/12/2009 của Chính phủ về quản 
lý chi phí đầu tư xây dựng công trình;

Căn cứ Nghị định số 209/2004/NĐ-CP ngày 16/12/2004 của Chính phủ về quản 
lý chất lượng công trình xây dựng; Nghị định số 49/2008/NĐ-CP ngày 18/4/2008 
của Chính phủ về sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 209/2004/NĐ-CP 
ngày 16/12/2004 của Chính phủ về quản lý chất lượng công trình xây dựng;

Căn cứ Nghị định số 08/2005/NĐ-CP ngày 24/01/2005 của Chính phủ về quy 
hoạch xây dựng;

Căn cứ Nghị định số 06/2002/NĐ-CP ngày 14/01/2002 của Chính phủ quy định 
chi tiết thi hành Pháp lệnh Đo lường;

Bộ trưởng Bộ Xây dựng ban hành Thông tư sửa đổi, bổ sung một số điều quy 
định về thủ tục hành chính trong lĩnh vực xây dựng, kiến trúc quy hoạch xây dựng 
thực thi Nghị quyết số 55/NQ-CP ngày 14/12/2010 về đơn giản hóa thủ tục hành 
chính thuộc phạm vi chức năng quản lý của Bộ Xây dựng như sau:

Điều 1. Sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 05/2010/TT-BXD ngày 
26/5/2010 của Bộ Xây dựng hướng dẫn về đào tạo bồi dưỡng nghiệp vụ định giá 
xây dựng và cấp chứng chỉ kỹ sư định giá xây dựng (sau đây viết tắt là Thông 
tư số 05/2010/TT-BXD):

1. Sửa đổi Điều 3 như sau:
“Điều 3. Điều kiện để được công nhận là cơ sở có đủ điều kiện đào tạo, bồi 

dưỡng nghiệp vụ định giá xây dựng
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Để được xem xét, công nhận là cơ sở có đủ điều kiện đào tạo, bồi dưỡng nghiệp 
vụ định giá xây dựng, ngoài việc phải đáp ứng đủ yêu cầu theo quy định tại khoản 1 
Điều 23 Nghị định số 112/2009/NĐ-CP ngày 14/12/2009 của Chính phủ, các cơ sở 
đào tạo còn phải đáp ứng các điều kiện cụ thể sau:

1. Cơ sở vật chất phục vụ đào tạo bồi dưỡng nghiệp vụ định giá xây dựng: 
đảm bảo các phòng học có quy mô, tiện nghi phù hợp với số lượng học viên và các 
phương tiện, thiết bị đáp ứng yêu cầu giảng dạy, học tập. 

2. Tài liệu giảng dạy:
a) Nội dung tài liệu giảng dạy do cơ sở đào tạo bồi dưỡng nghiệp vụ định giá 

xây dựng biên soạn phải phù hợp với chương trình khung theo quy định tại Phụ lục 
số 1 của Thông tư này;

b) Tài liệu giảng dạy phải ghi tên của cơ sở đào tạo bồi dưỡng nghiệp vụ định 
giá xây dựng, được in, đóng thành quyển;

c) Có tối thiểu 03 bộ đề kiểm tra trắc nghiệm của chương trình đào tạo bồi dưỡng 
nghiệp vụ định giá xây dựng.

3. Giảng viên: các giảng viên tham gia giảng dạy phải có trình độ từ đại học trở 
lên. Mẫu kê khai danh sách và thông tin về đội ngũ giảng viên theo quy định tại Phụ 
lục số 2 của Thông tư này.

4. Quản lý đào tạo:
a) Có bộ máy quản lý đáp ứng được yêu cầu về chuyên môn và nghiệp vụ để tổ 

chức các khóa bồi dưỡng; lưu trữ hồ sơ học viên, hồ sơ tài liệu liên quan tới công tác 
đào tạo bồi dưỡng nghiệp vụ định giá xây dựng;

b) Có quy trình quản lý và kiểm soát chất lượng công tác đào tạo bồi dưỡng 
nghiệp vụ định giá xây dựng;

c) Có người phụ trách khóa học có kinh nghiệm trong việc tổ chức các khóa đào 
tạo bồi dưỡng hoặc tập huấn nghiệp vụ về các lĩnh vực liên quan đến hoạt động xây 
dựng.”

2. Sửa đổi, bổ sung khoản 1 và điểm b khoản 2 Điều 4 như sau:
“Điều 4. Hồ sơ đăng ký
1. Các cơ sở có nhu cầu đào tạo bồi dưỡng nghiệp vụ định giá xây dựng và đáp 

ứng đầy đủ các điều kiện quy định tại Điều 3 của Thông tư này lập 01 bộ hồ sơ 
theo quy định gửi trực tiếp hoặc qua đường bưu điện về Bộ Xây dựng để được xem 
xét, công nhận là cơ sở có đủ điều kiện đào tạo, bồi dưỡng nghiệp vụ định giá xây 
dựng. 

2. Hồ sơ đăng ký gồm: 
b) Hồ sơ pháp lý: Bản sao có chứng thực Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp 

hoặc Quyết định thành lập đối với cơ sở không có Giấy chứng nhận đăng ký doanh 
nghiệp hoặc quy định chức năng nhiệm vụ hoặc đăng ký hoạt động khoa học.

Trường hợp các giấy tờ trên là bản sao không có chứng thực thì cơ sở đào tạo 
phải xuất trình bản chính để đối chiếu khi có yêu cầu.”
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3. Sửa đổi, bổ sung Điều 5 như sau:
“Điều 5. Thẩm định và công nhận cơ sở đào tạo
1. Trong thời hạn 03 ngày làm việc, kể từ ngày nhận được hồ sơ, cơ quan tiếp 

nhận kiểm tra hồ sơ, nếu hồ sơ chưa đúng theo quy định thì thông báo, hướng dẫn 
một lần bằng văn bản để cơ sở đào tạo bổ sung, hoàn thiện hồ sơ. Thời hạn bổ sung 
hồ sơ là 10 ngày làm việc. Sau thời hạn trên nếu cơ sở đào tạo không cung cấp đủ hồ 
sơ theo quy định thì hồ sơ đăng ký được coi là không hợp lệ.

2. Bộ Xây dựng thành lập Hội đồng để thẩm định hồ sơ đăng ký của cơ sở đào 
tạo. Trước khi họp Hội đồng, Bộ Xây dựng có thể tổ chức kiểm tra trực tiếp năng lực 
của cơ sở đào tạo theo nội dung quy định tại Điều 3 của Thông tư này.

3. Trong thời hạn 07 ngày làm việc, kể từ ngày nhận đủ hồ sơ theo quy định, Bộ 
Xây dựng tổ chức thẩm định để công nhận cơ sở có đủ điều kiện đào tạo, bồi dưỡng 
nghiệp vụ định giá xây dựng và đưa lên Website của Bộ Xây dựng.”

4. Sửa đổi, bổ sung khoản 1, khoản 2 Điều 13 như sau:
“Điều 13. Trình tự, thủ tục cấp chứng chỉ kỹ sư định giá xây dựng
1. Người đề nghị cấp chứng chỉ kỹ sư định giá xây dựng gửi trực tiếp hoặc qua 

đường bưu điện 01 bộ hồ sơ theo quy định tại Điều 14 của Thông tư này tới Sở Xây 
dựng nơi đăng ký cấp chứng chỉ.

2. Trong thời hạn 03 ngày làm việc, kể từ ngày nhận được hồ sơ, Sở Xây dựng 
kiểm tra và yêu cầu bổ sung, hoàn thiện hồ sơ nếu thiếu hoặc không hợp lệ. Thời hạn 
bổ sung, hoàn thiện hồ sơ là 10 ngày làm việc.”

5. Sửa đổi, bổ sung điểm a khoản 3 Điều 15 như sau:
“Điều 15. Cấp lại chứng chỉ kỹ sư định giá xây dựng
3. Thủ tục cấp lại chứng chỉ
a) Người xin cấp lại chứng chỉ gửi trực tiếp hoặc qua đường bưu điện 01 bộ hồ 

sơ theo quy định tại khoản 2 Điều này tới Sở Xây dựng nơi đã cấp chứng chỉ. Trong 
vòng 03 ngày làm việc, kể từ ngày nhận được hồ sơ, Sở Xây dựng kiểm tra và yêu 
cầu bổ sung, hoàn thiện hồ sơ nếu thiếu hoặc không hợp lệ. Sở Xây dựng xem xét, 
cấp lại chứng chỉ kỹ sư định giá xây dựng cho các cá nhân đủ điều kiện theo quy định 
trong thời hạn 07 ngày làm việc, kể từ khi nhận đủ hồ sơ hợp lệ.”

Điều 2. Sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư sô ́ 25/2009/TT-BXD ngày 
29/7/2009 hướng dẫn về bồi dưỡng nghiệp vụ quản lý dự án đầu tư xây dựng 
công trình và giám sát thi công xây dựng công trình (sau đây viết tắt là Thông 
tư số 25/2009/TT-BXD):

1. Sửa đổi, bổ sung Điều 3 như sau:
“Điều 3. Điều kiện năng lực để công nhận cơ sở đào tạo
1. Tư cách pháp nhân: Các cơ sở đào tạo từ cao đẳng chuyên nghiệp trở lên, các 

trường đào tạo bồi dưỡng cán bộ, các viện, học viện, trung tâm nghiên cứu có chức 
năng bồi dưỡng nghiệp vụ chuyên ngành xây dựng; các trung tâm có chức năng đào 
tạo thuộc các Hội nghề nghiệp liên quan đến hoạt động xây dựng.
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Đối với các pháp nhân khác được thành lập theo quy định của Luật Doanh 
nghiệp, Bộ Xây dựng sẽ xem xét cụ thể trên cơ sở nhu cầu và tình hình thực tế để 
công nhận.

2. Cơ sở vật chất phục vụ đào tạo:
a) Đảm bảo các phòng học có quy mô và tiện nghi phù hợp với số lượng học viên 

và các phương tiện, thiết bị đáp ứng yêu cầu giảng dạy và học tập;
b) Có các phòng thí nghiệm hoặc các băng đĩa hình để giới thiệu về các thí 

nghiệm chuyên ngành xây dựng (đối với bồi dưỡng nghiệp vụ GSTC).
3. Giảng viên
a) Cơ sở đào tạo phải có ít nhất 40% giảng viên trong biên chế hoặc có hợp 

đồng không xác định thời hạn trên tổng số giảng viên tham gia bồi dưỡng nghiệp vụ 
QLDA hoặc GSTC;

b) Tiêu chuẩn: Tốt nghiệp đại học trở lên thuộc chuyên ngành phù hợp với nội 
dung tham gia giảng dạy; Giảng viên tham gia giảng dạy kỹ năng QLDA và GSTC 
phải có kinh nghiệm thực tế từ 7 năm trở lên hoạt động trong các lĩnh vực quản lý dự 
án, quản lý kinh tế xây dựng; khảo sát, thiết kế; thi công xây dựng; giám sát thi công 
xây dựng công trình; nghiên cứu, giảng dạy về chuyên ngành xây dựng;

c) Một giảng viên chỉ được ký hợp đồng tham gia giảng dạy không quá 03 
chuyên đề cho một chương trình quản lý dự án hoặc giám sát thi công xây dựng. Đối 
với giảng viên trong biên chế hoặc có hợp đồng không xác định thời hạn không được 
hợp đồng với quá 03 cơ sở đào tạo trong cùng một thời gian;

d) Giảng viên tham gia giảng dạy các chuyên đề về quản lý dự án và giám sát thi 
công phải đăng ký với Bộ Xây dựng theo Phiếu đăng ký giảng viên tại Phụ lục số 1 
của Thông tư này;

đ) Danh sách giảng viên đăng ký với Bộ Xây dựng sẽ được đăng trên Trang 
thông tin điện tử “Quản lý hoạt động xây dựng” của Bộ Xây dựng; đồng thời sẽ được 
thông báo cho các Sở Xây dựng biết để theo dõi, quản lý.

4. Tài liệu giảng dạy
a) Tài liệu giảng dạy phải được in, đóng thành quyển kèm theo bộ đề kiểm tra 

của chương trình bồi dưỡng nghiệp vụ QLDA hoặc GSTC;
b) Nội dung tài liệu giảng dạy phù hợp với chương trình khung quy định tại Phụ 

lục 1 và Phụ lục 2 ban hành kèm theo Thông tư này;
c) Tài liệu giảng dạy phải do các giảng viên đăng ký tham gia giảng dạy hoặc các 

chuyên gia đáp ứng các điều kiện nêu tại khoản 1 Điều 3 của Thông tư này; 
d) Các tài liệu giảng dạy phải ghi rõ họ và tên, chức danh, nơi công tác của người 

biên soạn.
5. Quản lý đào tạo:
a) Có bộ máy quản lý đáp ứng được yêu cầu về chuyên môn và nghiệp vụ để tổ 

chức các khóa bồi dưỡng, lưu trữ hồ sơ học viên, hồ sơ tài liệu liên quan tới công tác 
bồi dưỡng nghiệp vụ QLDA và GSTC;
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b) Có quy trình quản lý và kiểm soát chất lượng công tác bồi dưỡng nghiệp vụ;
c) Có người phụ trách khóa học có kinh nghiệm 5 năm trở lên trong việc tổ chức 

các khóa bồi dưỡng hoặc tập huấn nghiệp vụ về các lĩnh vực liên quan đến hoạt động 
xây dựng.”

2. Sửa đổi, bổ sung điểm a, điểm đ khoản 2 Điều 4 như sau:
“Điều 4. Hồ sơ đăng ký
2. Hồ sơ đăng ký gồm: Các tài liệu chứng minh và thuyết minh của cơ sở đào 

tạo thể hiện việc đáp ứng điều kiện năng lực nêu tại khoản 1 Điều 3 của Thông tư 
này, cụ thể như sau:

a) Công văn đề nghị đăng ký cơ sở đào tạo nghiệp vụ quản lý dự án đầu tư xây 
dựng công trình hoặc giám sát thi công xây dựng công trình theo mẫu tại Phụ lục số 
2 của Thông tư này;

đ) Danh sách giảng viên (kèm theo Phiếu đăng ký giảng viên theo mẫu tại Phụ lục 
sô ́ 1 của Thông tư này), kèm theo hợp đồng giảng dạy hoặc hợp đồng lao động.”

3. Sửa đổi, bổ sung Điều 5 như sau:
“Điều 5. Quy trình thực hiện công nhận cơ sở đào tạo
1. Cơ sở đào tạo nộp trực tiếp 01 bộ hồ sơ gốc đăng ký và 02 bộ hồ sơ sao chụp 

tại Bộ Xây dựng.
2. Trong thời gian 03 ngày làm việc, kể từ khi nhận được hồ sơ, đơn vị tiếp nhận 

kiểm tra hồ sơ, nếu hồ sơ chưa đúng theo quy định thì thông báo, hướng dẫn một lần 
bằng văn bản để cơ sở đào tạo bổ sung, hoàn thiện hồ sơ.

Trong thời gian 30 ngày làm việc, kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ, Bộ Xây dựng 
tổ chức thẩm định để công nhận cơ sở có đủ điều kiện đào tạo, bồi dưỡng nghiệp vụ 
quản lý dự án hoặc giám sát thi công.

3. Bộ Xây dựng thành lập Hội đồng để thẩm định hồ sơ đăng ký của cơ sở đào 
tạo. Trước khi họp Hội đồng, Bộ Xây dựng có thể tổ chức kiểm tra trực tiếp năng lực 
của cơ sở đào tạo theo nội dung quy định tại Điều 3 của Thông tư này.

4. Căn cứ kết quả thẩm định, Bộ Xây dựng quyết định công nhận bằng văn bản 
và đưa lên Website của Bộ Xây dựng các cơ sở đào tạo đủ điều kiện tổ chức bồi 
dưỡng nghiệp vụ quản lý dự án hoặc giám sát thi công.

 Đối với chương trình bồi dưỡng nghiệp vụ giám sát thi công, trong Quyết định 
có thể công nhận cơ sở đào tạo được bồi dưỡng nghiệp vụ giám sát thi công một hoặc 
nhiều chuyên ngành xây dựng (dân dụng, công nghiệp, hạ tầng kỹ thuật; giao thông; 
thủy lợi, thủy điện).”

4. Bổ sung Phụ lục số 1, Phụ lục số 2 ban hành kèm theo Thông tư này vào 
Thông tư số 25/2009/TT-BXD ngày 29/7/2009 của Bộ Xây dựng.

5. Bổ sung nội dung “tổ chức đào tạo tại” vào Phụ lục số 3, Phụ lục số 4 của 
Thông tư số 25/2009/TT-BXD ngày 29/7/2009 của Bộ Xây dựng.
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Điều 3. Sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 27/2009/TT-BXD ngày 
31/7/2009 của Bộ Xây dựng hướng dẫn một số nội dung về Quản lý chất lượng 
công trình xây dựng (sau đây viết tắt là Thông tư số 27/2009/TT-BXD):

1. Sửa đổi khoản 3 Điều 2 như sau:
“Điều 2. Trách nhiệm quản lý chất lượng công trình xây dựng của các Bộ, cơ 

quan ngang Bộ.
3. Tổng hợp, báo cáo Bộ Xây dựng về tình hình chất lượng và quản lý chất lượng 

công trình xây dựng do Bộ, cơ quan ngang Bộ quản lý trước ngày 15 tháng 12 hàng 
năm theo mẫu tại Phụ lục số 5 của Thông tư này.”

2. Sửa đổi khoản 4 Điều 3 như sau:
“Điều 3. Trách nhiệm quản lý nhà nước về chất lượng công trình xây dựng trên 

địa bàn Ủy ban nhân dân cấp tỉnh.
4. Tổng hợp, báo cáo Bộ Xây dựng về tình hình chất lượng và quản lý chất lượng 

công trình xây dựng trên địa bàn trước ngày 15 tháng 12 hàng năm và báo cáo đột 
xuất khi có yêu cầu theo mẫu tại Phụ lục số 6 của Thông tư này.”

3. Sửa đổi, bổ sung khoản 6 Điều 4 như sau:
“Điều 4. Nhiệm vụ và quyền hạn của chủ đầu tư trong trường hợp trực tiếp quản 

lý hoặc thuê tư vấn quản lý dự án
6. Báo cáo cơ quan quản lý nhà nước về xây dựng theo phân cấp tại địa phương
a) Chủ đầu tư có trách nhiệm lập báo cáo và gửi qua đường bưu điện tới cơ quan 

quản lý nhà nước về xây dựng theo phân cấp tại địa phương về tình hình chất lượng 
và công tác quản lý chất lượng công trình xây dựng trước ngày 15 tháng 12 hàng 
năm; báo cáo khi hoàn thành đưa công trình xây dựng vào sử dụng, vận hành, khai 
thác; báo cáo đột xuất khi có yêu cầu theo mẫu tại Phụ lục số 7 của Thông tư này. 
(thời điểm gửi báo cáo tính theo dấu bưu điện nơi đi);

b) Cơ quan quản lý nhà nước về xây dựng theo phân cấp tại địa phương nhận báo 
cáo và gửi phiếu tiếp nhận cho chủ đầu tư theo mẫu tại Phụ lục số 8 của Thông tư 
này, qua đường bưu điện trong vòng 24 giờ, kể từ khi nhận được báo cáo (thời điểm 
nhận báo cáo căn cứ theo dấu công văn đến).”

4. Sửa đổi, bổ sung khoản 2 Điều 21 như sau:
“Điều 21. Phân loại sự cố công trình, trình tự báo cáo và giám định để xác định 

nguyên nhân sự cố
2. Trình tự báo cáo và giám định để xác định nguyên nhân sự cố công trình
a) Chủ đầu tư đối với công trình đang thi công, chủ sở hữu hoặc chủ quản lý 

sử dụng đối với công trình đang sử dụng, vận hành, khai thác có trách nhiệm lập 
báo cáo nhanh sự cố công trình và gửi qua đường bưu điện tới các cơ quan quản lý 
nhà nước theo phân cấp quy định tại Điều 35 Nghị định số 209/2004/NĐ-CP trong 
vòng 24 giờ, kể từ khi xảy ra sự cố (thời điểm gửi báo cáo tính theo dấu bưu điện 
nơi đi).
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b) Ủy ban nhân dân cấp tỉnh có trách nhiệm tiếp nhận báo cáo nhanh sự cố đối 
với công trình xây dựng cấp I, cấp II, cấp III; Bộ Xây dựng có trách nhiệm tiếp nhận 
báo cáo nhanh sự cố công trình xây dựng cấp I và cấp II. Sau khi nhận được báo 
cáo, các cơ quan tiếp nhận theo phân cấp phải gửi phiếu tiếp nhận qua đường bưu 
điện cho chủ đầu tư, chủ sở hữu hoặc chủ quản lý sử dụng công trình xây dựng trong 
vòng 24 giờ, kể từ khi nhận được báo cáo (thời điểm nhận báo cáo căn cứ theo dấu 
công văn đến);

c) Phân cấp cơ quan quản lý nhà nước có trách nhiệm hướng dẫn hoặc tổ chức 
giám định để xác định nguyên nhân sự cố công trình xây dựng như sau:

- Ủy ban nhân dân cấp tỉnh hoặc hoặc Ủy ban nhân dân cấp huyện được Ủy ban 
nhân dân cấp tỉnh ủy quyền đối với mọi sự cố;

- Bộ Xây dựng hoặc cơ quan được ủy quyền đối với sự cố cấp I và cấp II khi Thủ 
tướng Chính phủ yêu cầu hoặc được Ủy ban nhân dân cấp tỉnh đề nghị. Các Bộ quản 
lý công trình xây dựng chuyên ngành phối hợp với Bộ Xây dựng thực hiện nhiệm 
vụ này.”

5. Phụ lục số 5, Phụ lục số 6, Phụ lục số 7 ban hành kèm theo Thông tư này 
thay thế Phụ lục số 1, Phụ lục số 2, Phụ lục số 3 ban hành kèm theo Thông tư 
số 27/2009/TT-BXD. 

6. Bổ sung Phụ lục 8 ban bành kèm theo Thông tư này vào Thông tư số 
27/2009/TT-BXD ngày 31/7/2009 của Bộ Xây dựng.

Điều 4. Sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 15/2008/TT-BXD ngày 
17/6/2008 hướng dẫn, đánh giá, công nhận Khu đô thị mới kiểu mẫu (sau đây 
viết tắt là Thông tư số 15/2008/TT-BXD)

1. Sửa đổi, bổ sung khoản 1 Mục IV như sau:
“IV. Trình tự lập hồ sơ, đánh giá, đề nghị công nhận khu đô thị mới kiểu mẫu
1. Chủ đầu tư lập hồ sơ đánh giá tình hình thực hiện theo các tiêu chí của Khu 

đô thị mới kiểu mẫu. Hồ sơ gồm:
a) Bản báo cáo tổng hợp tự đánh giá việc thực hiện theo các tiêu chí của khu đô 

thị mới đề nghị công nhận Khu đô thị mới kiểu mẫu;
b) Bản sao có chứng thực Quyết định phê duyệt Quy hoạch chi tiết 1/500;
c) Bản sao có chứng thực Quyết định hoặc văn bản cho phép đầu tư của cấp có 

thẩm quyền;
d) Một số hình ảnh minh họa theo các tiêu chí.”
2. Sửa đổi, bổ sung khoản 4 Mục IV như sau:
“IV. Trình tự lập hồ sơ, đánh giá, đề nghị công nhận khu đô thị mới kiểu mẫu
4. Đề nghị công nhận:
Căn cứ vào kết quả đánh giá của Hội đồng, chủ đầu tư tổng hợp và gửi Bộ Xây 

dựng một (01) bộ hồ sơ đề nghị công nhận khu đô thị mới kiểu mẫu. Hồ sơ gồm:
a) Tờ trình (theo mẫu tại Phụ lục số 9 của Thông tư này);
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b) Hồ sơ quy định tại mục IV.1;
c) Bản tổng hợp điều tra xã hội như quy định tại mục IV.2.c;
d) Biên bản đánh giá, cho điểm của Hội đồng như quy định tại mục IV.3.c;
đ) Ý kiến, kiến nghị bằng văn bản của UBND cấp huyện, cấp xã quản lý địa bàn 

Khu đô thị mới về việc công nhận khu đô thị mới kiểu mẫu.”
3. Sửa đổi, bổ sung Mục V như sau:
“V. Bộ Xây dựng thẩm định và công nhận
1. Bộ Xây dựng có trách nhiệm tiếp nhận, vào sổ và viết phiếu tiếp nhận hồ sơ đề 

nghị công nhận khu đô thị mới kiểu mẫu. Trong thời gian 03 ngày làm việc, Bộ Xây 
dựng có trách nhiệm kiểm tra, nếu hồ sơ chưa đầy đủ theo quy định thì hướng dẫn 
một lần bằng văn bản để chủ đầu tư bổ sung, hoàn thiện hồ sơ (thời gian này không 
tính vào thời hạn giải quyết thủ tục hành chính). 

2. Trong quá trình thẩm định, Bộ Xây dựng có trách nhiệm tổ chức lấy ý kiến 
bằng văn bản của Ủy ban nhân dân cấp tỉnh nơi có dự án Khu đô thị mới đề nghị 
công nhận Khu đô thị mới kiểu mẫu; tổ chức thẩm định, ra quyết định công nhận và 
cấp Giấy chứng nhận Khu đô thị mới kiểu mẫu trong thời hạn 30 ngày làm việc, kể 
từ ngày nhận đủ hồ sơ theo quy định.

3. Chủ đầu tư nhận kết quả tại Bộ Xây dựng.”
4. Bổ sung mẫu Tờ trình đề nghị công nhận khu đô thị mới kiểu mẫu tại 

Phụ lục số 9 ban hành kèm theo Thông tư này vào Thông tư số 15/2008/TT-
BXD ngày 17/6/2008 của Bộ Xây dựng.

Điều 5. Sửa đổi, bổ sung một số nội dung trong Tiêu chuẩn xây dựng Việt Nam 
TCXDVN 297: 2003 “Phòng thí nghiệm chuyên ngành xây dựng. Tiêu chuẩn 
công nhận” ban hành kèm theo Quyết định số 11/2003/QĐ-BXD ngày 12/5/2003 
của Bộ trưởng Bộ Xây dựng (sau đây viết tắt là Quyết định số 11/2003/QĐ-BXD):

1. Giải thích mục 4.6 như sau:
“4.6. Môi trường:
a) Phòng thí nghiệm phải có điều kiện môi trường trong phòng (nhiệt độ, độ 

ẩm...) phù hợp với yêu cầu của tiêu chuẩn kỹ thuật; phải đảm bảo thông thoáng và 
nồng độ hơi, mùi từ các thí nghiệm hóa học ra môi trường xung quanh phải đảm bảo 
yêu cầu của quy chuẩn kỹ thuật quốc gia;

b) Đối với các phòng thí nghiệm có thiết bị gây tiếng ồn (máy sàng, máy trộn, 
máy kéo nén, máy cưa cắt...), độ ồn phải đảm bảo yêu cầu của quy chuẩn kỹ thuật 
quốc gia. Không cho phép đặt phòng thí nghiệm trong nhà chung cư.”

2. Sửa đổi mục 4.7 như sau:
“4.7 Quản lý chất lượng:
Sau 01 năm kể từ khi được cấp quyết định công nhận, phòng thí nghiệm phải có 

chứng chỉ hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn ISO 9001: 2000 hoặc ISO/
IEC 17025 và phải duy trì hệ thống này trong suốt quá trình hoạt động”.
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3. Hủy bỏ các nội dung tại mục 5.1.c; mục 6, mục 7, mẫu đơn xin công nhận 
phòng thí nghiệm tại Phụ lục I và mẫu báo cáo khả năng và tình hình hoạt động 
của phòng thí nghiệm tại Phụ lục K kèm theo Quyết định số 11/2003/QĐ-BXD 
của Bộ Xây dựng.

Điều 6. Sửa đổi, bổ sung một số điều trong Quy chế công nhận và quản lý 
hoạt động phòng thí nghiệm chuyên ngành xây dựng ban hành kèm theo Quyết 
định số 11/2008/QĐ-BXD ngày 01/7/2008 của Bộ trưởng Bộ Xây dựng (sau đây 
viết tắt là Quyết định số 11/2008/QĐ-BXD):

1. Sửa đổi Điều 5 như sau:
“Điều 5. Cơ sở quản lý phòng thí nghiệm phải đăng ký công nhận bổ sung khi 

có nhu cầu mở rộng, thu hẹp năng lực hoạt động hoặc thay đổi địa điểm đặt phòng 
thí nghiệm. Hồ sơ công nhận bổ sung phòng thí nghiệm tuân theo các nội dung được 
quy định tại chương II của Quy chế này.”

2. Sửa đổi Điều 6 như sau:
“Điều 6. Phòng thí nghiệm chuyên ngành xây dựng đã qua đánh giá, nếu đạt các 

yêu cầu theo quy định của Quy chế này sẽ được Bộ Xây dựng xem xét, cấp quyết 
định công nhận.”

3. Sửa đổi, bổ sung Điều 8 như sau:
“Điều 8. Hồ sơ đăng ký công nhận phòng thí nghiệm chuyên ngành xây dựng 

bao gồm:
a) Đơn đề nghị công nhận phòng thí nghiệm chuyên ngành xây dựng (theo mẫu 

tại Phụ lục số 10 của Thông tư này);
b) Bản sao Quyết định thành lập phòng thí nghiệm của cơ sở quản lý trực tiếp;
c) Bản sao Quyết định bổ nhiệm trưởng phòng thí nghiệm;
d) Bản sao chứng chỉ đào tạo của trưởng phòng thí nghiệm, các thí nghiệm viên 

hay công nhân kỹ thuật thí nghiệm do cơ quan có chức năng đào tạo cấp;
đ) Báo cáo khả năng tình hình hoạt động của phòng thí nghiệm (theo mẫu tại 

Phụ lục số 12 của Thông tư này);
e) Bản vẽ mặt bằng phòng thí nghiệm (mặt bằng với kích thước phòng, vị trí các 

thiết bị thí nghiệm, vị trí lưu mẫu...);
g) Bản sao hợp đồng mua, hóa đơn và biên bản bàn giao thiết bị thí nghiệm và 

đo lường của phòng thí nghiệm; Bản sao Quyết định của cấp có thẩm quyền đối với 
các thiết bị được điều chuyển từ cơ quan khác;

h) Bản sao hợp đồng sử dụng lao động đối với cán bộ quản lý và nhân viên thí 
nghiệm được đăng ký trong hồ sơ;

Đối với bản sao các loại giấy tờ trong thành phần hồ sơ sẽ được đối chiếu với 
bản chính trong quá trình đánh giá phòng thí nghiệm.”

4. Sửa đổi Điều 9 như sau:
“Điều 9. Hồ sơ đăng ký công nhận bổ sung gồm:
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a) Đơn đề nghị công nhận bổ sung (theo mẫu tại Phụ lục số 11 của Thông tư này);
b) Danh mục các phép thử bổ sung, tiêu chuẩn kỹ thuật; Chứng chỉ kiểm định/

hiệu chuẩn các thiết bị bổ sung; Bản sao (không cần công chứng) tài liệu chứng minh 
trang thiết bị được mua hoặc điều chuyển từ cơ quan khác; Chứng chỉ thí nghiệm 
viên thực hiện các phép thử bổ sung;

c) Báo cáo khả năng và tình hình hoạt động của phòng thí nghiệm (theo mẫu tại 
Phụ lục số 12 của Thông tư này);

d) Bản vẽ mặt bằng phòng thí nghiệm và bố trí thiết bị thí nghiệm (trường hợp 
thay đổi địa điểm đặt phòng thí nghiệm);”

5. Sửa đổi Điều 10 như sau:
“Điều 10. Hồ sơ công nhận và công nhận bổ sung phòng thí nghiệm chuyên 

ngành xây dựng được gửi trực tiếp tại Bộ Xây dựng hoặc qua đường bưu điện. Nếu 
hồ sơ không đáp ứng các yêu cầu theo quy định, trong vòng 07 ngày làm việc, cơ 
quan đánh giá công nhận phải trả lời bằng văn bản cho cơ sở quản lý phòng thí 
nghiệm để bổ sung và hoàn thiện hồ sơ. Công tác đánh giá tại phòng thí nghiệm sẽ 
được tiến hành trong vòng 20 ngày làm việc, kể từ khi nhận được hồ sơ hợp lệ.”

6. Sửa đổi Điều 12 như sau:
“Điều 12. Đánh giá phòng thí nghiệm bao gồm các nội dung chủ yếu sau đây:
1. Quyết định thành lập phòng thí nghiệm, quyết định bổ nhiệm trưởng phòng 

thí nghiệm;
2. Đối chiếu hợp đồng mua, hóa đơn và biên bản bàn giao trang thiết bị thí 

nghiệm/văn bản điều chuyển trang thiết bị của cấp có thẩm quyền; hợp đồng lao 
động của các cán bộ quản lý và nhân viên thí nghiệm được đăng ký;

3. Xác định sự phù hợp với tiêu chuẩn TCXDVN 297-2003, bao gồm: điều kiện 
môi trường làm việc của phòng thí nghiệm; chứng chỉ đào tạo cán bộ quản lý và các 
nhân viên thí nghiệm; tình trạng thiết bị và chứng chỉ kiểm định/hiệu chuẩn thiết bị; 
các tiêu chuẩn và tài liệu kỹ thuật của phòng thí nghiệm đối với nội dung đăng ký 
của cơ sở;

4. Kiểm tra hệ thống quản lý chất lượng phòng thí nghiệm, bao gồm: quy trình 
khảo sát, lấy mẫu tại hiện trường; hướng dẫn sử dụng, vận hành thiết bị và quy trình 
thí nghiệm cho mỗi phép thử; các sổ sách ghi chép (giao nhận mẫu; kết quả quá 
trình thí nghiệm; lưu mẫu); phiếu kết quả thí nghiệm; chứng chỉ hệ thống quản lý 
chất lượng của phòng thí nghiệm theo tiêu chuẩn TCVN 9001: 2000 hoặc ISO/IEC 
17025 (đối với các cơ sở đã hoạt động 1 năm, kể từ ngày có quyết định công nhận 
và đề nghị đăng ký công nhận bổ sung).”

7. Sửa đổi, bổ sung Điều 17 như sau:
“Điều 17. Phiếu kết quả thí nghiệm do cơ sở thiết lập theo yêu cầu của các phép 

thử, nhưng phải có các thông tin và nội dung cơ bản sau:
1. Tên cơ sở quản lý phòng thí nghiệm;
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2. Tên và địa chỉ phòng thí nghiệm, mã số LAS-XD (ghi theo quyết định công 
nhận);

3. Số hợp đồng kinh tế hoặc văn bản yêu cầu của đơn vị yêu cầu thí nghiệm;
4. Tên dự án/công trình/hạng mục công trình được khảo sát, lấy mẫu, thí nghiệm. 

Đối với các thí nghiệm phục vụ nghiên cứu/tự kiểm tra chất lượng của nhà sản xuất 
thì ghi rõ mục đích thí nghiệm.

5. Tên cán bộ giám sát của Chủ đầu tư trong quá trình lẫy mẫu, thí nghiệm;
6. Loại mẫu thí nghiệm;
7. Tiêu chuẩn và thiết bị thí nghiệm;
8. Kết quả thí nghiệm;
9. Thời gian lập phiếu kết quả thí nghiệm;
10. Chữ ký của: nhân viên thí nghiệm và trưởng phòng thí nghiệm;
11. Chữ ký của người có thẩm quyền và dấu pháp nhân của cơ sở quản lý phòng 

thí nghiệm.”
8. Hủy bỏ Điều 7, Điều 23, Điều 29.
9. Mẫu đơn tại Phụ lục số 10 ban hành kèm theo Thông tư này thay thế mẫu 

đơn xin công nhận phòng thí nghiệm chuyên ngành xây dựng ban hành kèm 
theo Quyết định số 11/2008/QĐ-BXD.

10. Bổ sung mẫu đơn đề nghị công nhận bổ sung phòng thí nghiệm chuyên 
ngành xây dựng tại Phụ lục số 11; mẫu đơn báo cáo khả năng và tình hình hoạt 
động của phòng thí nghiệm tại Phụ lục số 12 vào Quyết định số 11/2008/QĐ-
BXD của Bộ Xây dựng.

Điều 7. Xử lý chuyển tiếp
1. Đối với Thông tư sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 05/2010/

TT-BXD ngày 26/5/2010 của Bộ Xây dựng hướng dẫn về đào tạo bồi dưỡng nghiệp 
vụ định giá xây dựng và cấp chứng chỉ kỹ sư định giá xây dựng 

a) Các cơ sở đào tạo đax được công nhận trước ngày Thông tư này có hiệu lực 
không phải đăng ký lại. Các cơ sở chưa được công nhận trước ngày Thông tư này có 
hiệu lực, nếu đăng ký để được công nhận cơ sở có đủ điều kiện đào tạo, bồi dưỡng 
nghiệp vụ định giá xây dựng thì thực hiện theo Thông tư này; 

b) Các cá nhân đã được cấp hoặc cấp lại chứng chỉ kỹ sư định giá xây dựng trước 
ngày Thông tư này có hiệu lực không phải đăng ký lại. Các cá nhân chưa được cấp 
chứng chỉ trước ngày Thông tư này có hiệu lực, nếu đăng ký để được cấp hoặc cấp 
lại chứng chỉ kỹ sư định giá xây dựng thì thực hiện theo Thông tư này.

2. Đối với Thông tư sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư sô ́ 25/2009/
TT-BXD ngày 29/7/2009 hướng dẫn về bồi dưỡng nghiệp vụ quản lý dự án đầu tư 
xây dựng công trình và giám sát thi công xây dựng công trình 

Các cơ sở đào tạo đã được công nhận trước ngày Thông tư này có hiệu lực không 
phải đăng ký lại. Các cơ sở chưa được công nhận trước ngày Thông tư này có hiệu 
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lực, nếu đăng ký để được công nhận là cơ sở đào tạo về quản lý dự án hoặc giám sát 
thi công thì thực hiện theo Thông tư này. 

3. Đối với Thông tư sửa đổi, bổ sung một số điều trong Quy chế công nhận và 
quản lý hoạt động phòng thí nghiệm chuyên ngành xây dựng ban hành kèm theo 
Quyết định số 11/2008/QĐ-BXD ngày 01/7/2008 của Bộ trưởng Bộ Xây dựng.

Các phòng thí nghiệm chuyên ngành xây dựng đã được công nhận trước ngày 
Thông tư này có hiệu lực không phải công nhận lại. Các phòng thí nghiệm chưa 
được công nhận hoặc muốn được đề nghị công nhận bổ sung thì thực hiện theo 
Thông tư này. 

Điều 8. Hiệu lực và trách nhiệm thi hành
1. Thông tư này có hiệu lực thi hành sau 45 ngày, kể từ ngày ký ban hành.
2. Các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ, Ủy ban nhân dân các 

tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương có trách nhiệm tổ chức thực hiện Thông 
tư này.

3. Trong quá trình thực hiện nếu có vướng mắc, tổ chức, cá nhân gửi ý kiến về 
Bộ Xây dựng để xem xét, giải quyết./.

KT. BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG

 
Cao Lại Quang
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Phụ lục số 1
(Ban hành kèm theo Thông tư số 06/2011/TT-BXD ngày 21/6/2011 của Bộ Xây dựng)

 PHIẾU ĐĂNG KÝ GIẢNG VIÊN
(Bổ sung vào Thông tư số 25/2009/TT-BXD ngày 29/7/2009 hướng dẫn về bồi dưỡng 
nghiệp vụ quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình)

 Kính gửi: Bộ Xây dựng

1. Họ và tên giảng viên:
2. Ngày tháng năm sinh:
3. Nơi sinh:
4. Địa chỉ thường trú:
5. Nơi công tác:
6. Bằng cấp: (Ghi bằng cấp, tổ chức cấp, năm được cấp kèm theo bản sao có 

chứng thực hợp pháp)
7. Chứng chỉ các khóa đào tạo, bồi dưỡng:
8. Ngoại ngữ:
9. Điện thoại:
10. Fax:
11. E-mail:
12. Kinh nghiệm thực tế: (liệt kê các công việc đã thực hiện liên quan đến các 

chuyên đề tham gia giảng dạy- ghi rõ tên công việc, thời gian thực hiện)
 Tôi đề nghị Bộ Xây dựng xem xét cho phép tôi đăng ký là giảng viên bồi dưỡng 

nghiệp vụ quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình (hoặc và giám sát thi công xây 
dựng công trình) với các chuyên đề sau:

a)
b)
c)
Tôi xin cam đoan những lời khai trong Bản đăng ký này là đúng sự thật, nếu sai 

tôi hoàn toàn chịu trách nhiệm và chịu xử lý theo quy định của pháp luật.

Đề nghị ký và ghi rõ họ và tên
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Phụ lục số 2
(Ban hành kèm theo Thông tư số 06/2011/TT-BXD ngày 21/6/2011 của Bộ Xây dựng)

BẢN ĐỀ NGHỊ ĐĂNG KÝ CƠ SỞ ĐÀO TẠO
Bồi dưỡng nghiệp vụ quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình 

(hoặc giám sát thi công xây dựng công trình)
(Bổ sung vào Thông tư số 25/2009/TT-BXD ngày 29/7/2009 hướng dẫn về bồi dưỡng 
nghiệp vụ quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình)

Kính gửi: Bộ Xây dựng

1. Tên cơ sở đào tạo: (ghi đầy đủ tên theo giấy đăng ký kinh doanh hoặc quyết 
định thành lập)

2. Tên tiếng Anh: (nếu có) 
3. Tên viết tắt:
4. Địa chỉ:
5. Điện thoại:
6. Fax:
7. E-mail:
8. Website:
9. Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh/quyết định thành lập: (ghi rõ số văn 

bản, ngày tháng cấp, cơ quan cấp)
10. Đại diện pháp nhân: (ghi rõ người đại diện theo pháp luật)
11. Các lĩnh vực đề nghị được công nhận đào tạo: (ghi rõ lĩnh vực QLDA hoặc 

GSTC)
12. Các tài liệu kèm theo:

..........., ngày....... tháng...... năm.......
 (Ký, ghi rõ họ và tên, chức danh người

 đại diện của cơ sở đào tạo và đóng dấu)
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Phụ lục số 3
(Ban hành kèm theo Thông tư số 06/2011/TT-BXD ngày 21/6/2011 của Bộ Xây dựng)

MẪU CHỨNG NHẬN BỒI DƯỠNG NGHIỆP VỤ 
QUẢN LÝ DỰ ÁN ĐẦU TƯ XÂY DỰNG CÔNG TRÌNH

(Sửa đổi Phụ lục số 3 của Thông tư số 25/2009/TT-BXD ngày 29/7/2009 hướng dẫn 
về bồi dưỡng nghiệp vụ quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình)

a) Mặt trong:

TÊN CƠ SỞ ĐÀO TẠO_____________

Số:......./QLDA

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc________________________

CHỨNG NHẬN 

BỒI DƯỠNG NGHIỆP VỤ QUẢN LÝ DỰ ÁN 
ĐẦU TƯ XÂY DỰNG CÔNG TRÌNH

Chứng nhận ông/bà:.....................................................
Sinh ngày:.............. tháng............ năm......................... 
Nơi sinh:.......................................................................
Đã hoàn thành chương trình bồi dưỡng nghiệp vụ quản 
lý dự án đầu tư xây dựng công trình theo quy định tại 
Thông tư số ......./2009/TT-BXD ngày... tháng... năm... 
của Bộ Xây dựng.
Tổ chức từ ngày...... tháng...... năm..............................
đến ngày.......... tháng........... năm.................................
Tại:...............................................................................
Kết quả xếp loại:..........................................................

..........., ngày...... tháng...... năm....... 
THỦ TRƯỞNG CƠ SỞ ĐÀO TẠO

(Ký, họ tên và đóng dấu)

Ảnh 4 x 6 
của người 

được cấp Giấy 
chứng nhận

(Dấu nổi)



104 CÔNG BÁO/Số 399 + 400/Ngày 10-7-2011

b) Mặt ngoài:

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc________________________

CHỨNG NHẬN 
BỒI DƯỠNG NGHIỆP VỤ QUẢN LÝ DỰ ÁN 

ĐẦU TƯ XÂY DỰNG CÔNG TRÌNH

Ghi chú:
1. Kích thước chứng nhận bồi dưỡng nghiệp vụ QLDA: 13 cm x 19 cm. 
2. Chứng nhận có 2 mặt: mặt ngoài màu xanh dương, chữ vàng; mặt trong màu trắng, 

chữ đen.
3. Phần Tên cơ sở đào tạo và Thủ trưởng cơ sở đào tạo ghi theo pháp nhân được công 

nhận.
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Phụ lục số 4
(Ban hành kèm theo Thông tư số 06/2011/TT-BXD ngày 21/6/2011 của Bộ Xây dựng)

MẪU CHỨNG NHẬN BỒI DƯỠNG NGHIỆP VỤ 
GIÁM SÁT THI CÔNG XÂY DỰNG CÔNG TRÌNH

(Sửa đổi Phụ lục số 4 của Thông tư số 25/2009/TT-BXD ngày 29/7/2009 hướng dẫn 
về bồi dưỡng nghiệp vụ quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình)

a) Mặt trong:

TÊN CƠ SỞ ĐÀO TẠO_____________

Số:......./GSTC

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc________________________

CHỨNG NHẬN 

BỒI DƯỠNG NGHIỆP VỤ GIÁM SÁT THI CÔNG 
XÂY DỰNG CÔNG TRÌNH

Chứng nhận ông/bà:.....................................................
Sinh ngày:.............. tháng............ năm......................... 
Nơi sinh:.......................................................................
Đã hoàn thành chương trình bồi dưỡng nghiệp vụ giám 
sát thi công xây dựng công trình theo quy định tại 
Thông tư số .../2009/TT-BXD ngày... tháng... năm... 
của Bộ Xây dựng.
Loại công trình:........................
Tổ chức từ ngày...... tháng...... năm..............................
đến ngày.......... tháng........... năm.................................
Tại:...............................................................................
Kết quả xếp loại:..........................................................

..........., ngày...... tháng...... năm....... 
THỦ TRƯỞNG CƠ SỞ ĐÀO TẠO

(Ký, họ tên và đóng dấu)

Ảnh 4 x 6 
của người 

được cấp Giấy 
chứng nhận

(Dấu nổi)
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b) Mặt ngoài:

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc________________________

CHỨNG NHẬN 
BỒI DƯỠNG NGHIỆP VỤ GIÁM SÁT 

THI CÔNG XÂY DỰNG CÔNG TRÌNH

Ghi chú:
1. Kích thước chứng nhận bồi dưỡng nghiệp vụ GSTC: 13 cm x 19 cm. 
2. Chứng nhận có 2 mặt: mặt ngoài màu xanh dương, chữ màu vàng; mặt trong màu 

trắng, chữ đen.
3. Phần Tên cơ sở đào tạo và Thủ trưởng cơ sở đào tạo ghi theo pháp nhân được công 

nhận.



CÔNG BÁO/Số 399 + 400/Ngày 10-7-2011 107

Phụ lục số 5
(Ban hành kèm theo Thông tư số 06/2011/TT-BXD ngày 21/6/2011 của Bộ Xây dựng)

BÁO CÁO 
về tình hình chất lượng công trình xây dựng 

và công tác quản lý nhà nước về chất lượng công trình xây dựng 
do Bộ là người quyết định đầu tư và là chủ đầu tư 

(Thay thế Phụ lục số 1 của Thông tư số 27/2009/TT-BXD ngày 31/7/2009 của Bộ 
Xây dựng hướng dẫn một số nội dung về quản lý chất lượng công trình xây dựng)

BỘ/CƠ QUAN NGANG BỘ______________

Số:......./BC-Bộ/
Cơ quan ngang bộ

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
 Độc lập - Tự do - Hạnh phúc_______________________

.................., ngày...... tháng....... năm.......

BÁO CÁO 
về tình hình chất lượng công trình xây dựng 

và công tác quản lý nhà nước về chất lượng công trình xây dựng 
do Bộ là người quyết định đầu tư và là chủ đầu tư 

(12 tháng/cả năm......)

Kính gửi: Bộ trưởng Bộ Xây dựng

I. THỐNG KÊ SỐ LƯỢNG CÁC CÔNG TRÌNH XÂY DỰNG/DỰ ÁN ĐẦU 
TƯ XÂY DỰNG TRONG KỲ BÁO CÁO

Loại 
công 
trình

Đang thi công Đã hoàn thành 

Cấp công trình Cấp công trình

Đặc 
biệt I II III IV Đặc 

biệt I II III IV

Tổng
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II. THỐNG KÊ SỐ LƯỢNG SỰ CỐ CÔNG TRÌNH XÂY DỰNG TRONG 
KỲ BÁO CÁO

1. Số lượng sự cố công trình xây dựng

Loại công trình
Sự cố cấp I Sự cố cấp II Sự cố cấp III

Đang 
thi công

Đang 
sử dụng

Đang 
thi công

Đang 
sử dụng

Đang 
thi công

Đang 
sử dụng

2. Mô tả sự cố, đánh giá thiệt hại về người, tài sản và nguyên nhân sự cố.

III. CÁC NỘI DUNG BÁO CÁO KHÁC VÀ KIẾN NGHỊ:

1. Các hoạt động hướng dẫn áp dụng các văn bản quy phạm pháp luật về quản 
lý chất lượng công trình xây dựng

2. Công tác kiểm tra sự tuân thủ các quy định về quản lý chất lượng công trình 
xây dựng đối với các công trình do Bộ, Ngành quản lý

3. Các kiến nghị, nếu có

 Nơi nhận:
 - Như trên;
 - Cục Giám định Nhà nước về chất lượng
 công trình xây dựng - Bộ Xây dựng
 - Lưu: Bộ báo cáo.

 BỘ TRƯỞNG
(Chữ ký, ghi rõ họ tên và đóng dấu)
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Phụ lục số 6
(Ban hành kèm theo Thông tư số 06/2011/TT-BXD ngày 21/6/2011 của Bộ Xây dựng)

BÁO CÁO 
về tình hình chất lượng công trình xây dựng và công tác quản lý nhà nước 

về chất lượng công trình xây dựng tại địa phương
 (Thay thế Phụ lục số 2 của Thông tư số 27/2009/TT-BXD ngày 31/7/2009 của Bộ 
Xây dựng hướng dẫn một số nội dung về quản lý chất lượng công trình xây dựng)

UBND TỈNH/THÀNH PHỐ ________________

Số: ......../BC-UBND

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc________________________

.................., ngày ...... tháng ....... năm .......
 

BÁO CÁO 
về tình hình chất lượng công trình xây dựng và công tác quản lý nhà nước 

về chất lượng công trình xây dựng tại địa phương
(12 tháng/cả năm....)

Kính gửi: Bộ trưởng Bộ Xây dựng

 I. THỐNG KÊ SỐ LƯỢNG CÁC CÔNG TRÌNH XÂY DỰNG/DỰ ÁN 
ĐẦU TƯ XÂY DỰNG TRÊN ĐỊA BÀN TRONG KỲ BÁO CÁO

 1. Tổng số công trình/dự án đầu tư xây dựng

Loại
công trình

Đang thi công Đã hoàn thành 

Cấp công trình Cấp công trình

Đặc 
biệt I II III IV Đặc 

biệt I II III IV

Tổng

2. Số công trình thuộc các Bộ, Ngành
3. Số công trình được xây dựng bằng nguồn vốn ngân sách địa phương:
4. Số công trình được xây dựng bằng các nguồn vốn khác:



110 CÔNG BÁO/Số 399 + 400/Ngày 10-7-2011

II. THỐNG KÊ SỐ LƯỢNG SỰ CỐ CÔNG TRÌNH XÂY DỰNG TRONG 
KỲ BÁO CÁO

 1. Số lượng sự cố công trình xây dựng trong kỳ báo cáo 

Loại công trình
Sự cố cấp I Sự cố cấp II Sự cố cấp III

Đang 
thi công

Đang 
sử dụng

Đang 
thi công

Đang 
sử dụng

Đang 
thi công

Đang 
sử dụng

Tổng

2. Mô tả sự cố, đánh giá thiệt hại về người, tài sản và nguyên nhân sự cố.

III. KIỂM TRA VÀ ĐÁNH GIÁ SỰ TUÂN THỦ CÁC QUY ĐỊNH VỀ 
QUẢN LÝ CHẤT LƯỢNG VÀ CHẤT LƯỢNG CÔNG TRÌNH XÂY DỰNG 

1. Đánh giá sự tuân thủ các quy định về quản lý chất lượng công trình xây dựng
a) Số lượng các công trình được cơ quan quản lý nhà nước về xây dựng kiểm tra; 
b) Sự tuân thủ của các chủ đầu tư và các nhà thầu tham gia xây dựng công trình 

đối với các quy định về quản lý chất lượng công trình xây dựng.
2. Đánh giá chất lượng các công trình xây dựng so với yêu cầu của thiết kế, quy 

chuẩn kỹ thuật và tiêu chuẩn áp dụng cho công trình 

IV. CÁC NỘI DUNG BÁO CÁO KHÁC VÀ KIẾN NGHỊ

1. Hướng dẫn triển khai thực hiện các văn bản quy phạm pháp luật về quản lý 
chất lượng công trình xây dựng: nêu cụ thể tên, số hiệu văn bản và cơ quan ban hành 
văn bản, các hoạt động tập huấn về văn bản quy phạm pháp luật và đào tạo, bồi 
dưỡng nghiệp vụ.

2. Phân cấp quản lý nhà nước về chất lượng công trình xây dựng.
3. Các kiến nghị, nếu có

Nơi nhận:
- Như trên;
- Cục Giám định Nhà nước về chất lượng 
công trình xây dựng - Bộ Xây dựng;
- Lưu: VP UBND, Sở Xây dựng tỉnh.

TM. UBND TỈNH/THÀNH PHỐ.....
CHỦ TỊCH

 (Chữ ký, ghi rõ họ tên và đóng dấu)
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Phụ lục số 7
(Ban hành kèm theo Thông tư số 06/2011/TT-BXD ngày 21/6/2011 của Bộ Xây dựng)

BÁO CÁO 
về công tác quản lý chất lượng và chất lượng công trình xây dựng 

(Thay thế Phụ lục số 3 của Thông tư số 27/2009/TT-BXD ngày 31/7/2009 của Bộ 
Xây dựng hướng dẫn một số nội dung về quản lý chất lượng công trình xây dựng)

Tên Chủ đầu tư ................
.......................................
.......................................

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc________________________

........., ngày......... tháng......... năm..........
 

BÁO CÁO 
về công tác quản lý chất lượng và chất lượng công trình xây dựng 

..................................... (ghi tên công trình) .............................

(Báo cáo định kỳ 12 tháng một lần và khi hoàn thành công trình đưa vào sử dụng)
Từ ngày..... tháng..... năm..... đến ngày..... tháng..... năm...

Kính gửi: Cơ quan quản lý nhà nước về xây dựng theo phân cấp tại địa phương
   
...................(tên tổ chức cá nhân) ................ là Đại diện Chủ đầu tư công trình 

.............................. (ghi tên công trình) ....................... xin báo cáo về chất lượng xây 
dựng công trình với các nội dung sau:

I. CÁC THÔNG TIN VỀ CÔNG TRÌNH/DỰ ÁN ĐẦU TƯ XÂY DỰNG 
CÔNG TRÌNH:

1. Địa điểm xây dựng công trình ...................................................
2. Quy mô công trình (nêu tóm tắt về kiến trúc, kết cấu, hệ thống kỹ thuật, công 

nghệ, công suất...).
3. Tổ chức, cơ quan phê duyệt Dự án đầu tư xây dựng công trình (ghi số, ngày, 

tháng của Quyết định phê duyệt dự án đầu tư xây dựng công trình).
4. Danh sách các nhà thầu (tổng thầu, nhà thầu chính và các nhà thầu phụ): khảo 

sát xây dựng, thiết kế xây dựng công trình, thi công xây dựng, giám sát thi công xây 
dựng, thí nghiệm, kiểm định xây dựng (nếu có); những phần việc do các nhà thầu 
đó thực hiện.

5. Về thời hạn thi công xây dựng công trình:
a) Ngày khởi công; 
b) Ngày hoàn thành (dự kiến theo quyết định phê duyệt dự án đầu tư xây dựng 

công trình).
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II. NỘI DUNG BÁO CÁO THƯỜNG KỲ: 
1. Tóm tắt về tiến độ thi công xây dựng công trình. 
2. Những sửa đổi trong quá trình thi công so với thiết kế đã được phê duyệt (nêu 

những sửa đổi lớn, lý do sửa đổi, ý kiến của cấp có thẩm quyền về những sửa đổi đó).
3. Công tác nghiệm thu: bộ phận công trình, giai đoạn xây dựng hoàn thành 

được thực hiện trong kỳ báo cáo. 
4. Đánh giá về chất lượng các bộ phận công trình, giai đoạn xây dựng, hạng mục 

công trình hoặc toàn bộ công trình xây dựng được nghiệm thu trong kỳ báo cáo.
5. Sự cố và khiếm khuyết về chất lượng, nếu có: thời điểm xảy ra, vị trí, thiệt hại, 

nguyên nhân, tình hình khắc phục.
6. Dự kiến kế hoạch nghiệm thu trong kỳ báo cáo tiếp theo.
7. Các thông số kỹ thuật chủ yếu của công trình khi hoàn thành: 
a) Theo thiết kế đã được phê duyệt;
b) Theo thực tế đạt được.
8. Kiến nghị (nếu có).

 Nơi nhận:
- Như trên;
- Lưu.

 CHỦ ĐẦU TƯ
(Chữ ký, ghi rõ họ tên và đóng dấu)
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Phụ lục số 8
(Ban hành kèm theo Thông tư số 06/2011/TT-BXD ngày 21/6/2011 của Bộ Xây dựng)

MẪU PHIẾU TIẾP NHẬN BÁO CÁO
(Bổ sung vào Thông tư số 27/2009/TT-BXD ngày 31/7/2009 của Bộ Xây dựng hướng 
dẫn một số nội dung về quản lý chất lượng công trình xây dựng)

...............(1)...............
............... (2)...............

Số: ........./PTN

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc________________________

(3).........., ngày......... tháng......... năm 2011

PHIẾU TIẾP NHẬN
 BÁO CÁO .........(4)..............

.........(2)............... đã tiếp nhận Báo cáo số... ngày... tháng... năm .......................
của ............(5) .............................................................................................................

Địa chỉ, điện thoại (của cá nhân, đơn vị gửi báo cáo) ...............(6) .....................
Nội dung báo cáo: .....................(7) ......................................................................
Địa điểm xây dựng công trình (ghi đối với báo cáo sự cố) ..................................
Số lượng: ..............................................................................................................

Hồ sơ kèm theo (nếu có)
- .................
- .................

Nơi nhận:
- ....(5)......

 NGƯỜI TIẾP NHẬN 
 .............(8)...........

____________________________
1. Tên cơ quan, tổ chức chủ quản trực tiếp (nếu có);
2. Tên cơ quan, tổ chức cấp Phiếu tiếp nhận;
3. Địa danh của cơ quan, tổ chức cấp Phiếu tiếp nhận;
4. Tên báo cáo (báo cáo năm về chất lượng công trình và công tác quản lý chất lượng 

công trình xây dựng; báo cáo khi hoàn thành đưa công trình xây dựng vào sử dụng, vận 
hành, khai thác; báo cáo nhanh sự cố công trình xây dựng);

5. Tên cá nhân, đơn vị gửi báo cáo (chủ đầu tư, chủ sở hữu hoặc chủ quản lý sử dụng); 
6. Địa chỉ, điện thoại của cá nhân, đơn vị gửi báo cáo;
7. Nội dung báo cáo (báo cáo năm của chủ đầu tư đối với cơ quan quản lý nhà nước 

về xây dựng theo phân cấp tại địa phương về tình hình chất lượng và công tác quản lý chất 
lượng công trình xây dựng; báo cáo của chủ đầu tư khi hoàn thành đưa công trình xây dựng 
vào sử dụng, vận hành, khai thác; báo cáo nhanh của chủ đầu tư, chủ sở hữu hoặc chủ quản 
lý sử dụng đối với UBND cấp tỉnh và Bộ Xây dựng về sự cố công trình xây dựng);

8. Ký, ghi rõ họ tên, chức danh và đóng dấu.
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Phụ lục số 9
(Ban hành kèm theo Thông tư số 06/2011/TT-BXD ngày 21/6/2011 của Bộ Xây dựng)

TỜ TRÌNH
Đề nghị công nhận Khu đô thị mới kiểu mẫu........................

(Bổ sung vào Thông tư số 15/2008/TT-BXD ngày 17/6/2008 của Bộ Xây dựng hướng 
dẫn đánh giá, công nhận Khu đô thị mới kiểu mẫu)

(Tên chủ đầu tư)

Số: ...../TTr 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc________________________

.........., ngày......... tháng......... năm 2011

 TỜ TRÌNH
 Đề nghị công nhận Khu đô thị mới kiểu mẫu ........................

 Kính gửi: Bộ Xây dựng

- Căn cứ Luật Xây dựng ngày 26/11/2003;
- Căn cứ Luật Quy hoạch đô thị năm 2009;
- Căn cứ Nghị định số 08/2005/NĐ - CP ngày 15/01/2005 của Chính phủ về quy 

hoạch xây dựng;
- Căn cứ Nghị định số 37/2010/NĐ-CP ngày 07/4/2010 của Chính phủ về lập, 

thẩm định, phê duyệt và quản lý quy hoạch đô thị;
- Căn cứ Nghị định số 38/2010/NĐ-CP ngày 07/4/2010 của Chính phủ về quản 

lý không gian, kiến trúc, cảnh quan đô thị;
- Căn cứ Thông tư số ...../2011/TT- BXD ngày ... /..../2011 của Bộ trưởng Bộ 

Xây dựng hướng dẫn, đánh giá, công nhận Khu đô thị mới kiểu mẫu;
Chủ đầu tư trình xem xét đánh giá, công nhận Khu đô thị mới kiểu mẫu cho 

khu..........,  như sau:

I. TỔNG QUAN:

1. Địa điểm: phường (xã, thị trấn)..., quận........(huyện)........................
2. Vị trí, diện tích và phạm vi ranh giới khu vực quy hoạch:
- Vị trí và ranh giới khu vực quy hoạch:
+ Đông giáp: ........................
+ Tây giáp: .......................
+ Nam giáp: ........................
+ Bắc giáp: ...........................
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- Diện tích khu vực quy hoạch: ..............ha.
- Dân số theo quy hoạch:...................người

II. QUÁ TRÌNH THỰC HIỆN VÀ ĐÁNH GIÁ CHẤT LƯỢNG KHU ĐÔ THỊ 

(theo các tiêu chí tại Thông tư số...ngày...của Bộ Xây dựng hướng dẫn đánh giá, 
công nhận Khu đô thị mới kiểu mẫu)

1. Kết quả điều tra từ việc lấy ý kiến dân cư sống trong khu đô thị 
(kết quả khảo sát, các ý kiến đóng góp...). 
2. Tóm tắt các ý kiến của UBND cấp huyện, cấp xã quản lý trên đị bàn 
(của khu đô thị mới đề nghị công nhận kiểu mẫu);
3. Hồ sơ, bản vẽ trình xem xét, đánh giá, công nhận gồm:
(Liệt kê các văn bản, hồ sơ theo Quy định tại Thông tư)
4. Kết luận và kiến nghị

 CHỦ ĐẦU TƯ
 Đại diện chủ đầu tư 
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Phụ lục số 10
(Ban hành kèm theo Thông tư số 06/2011/TT-BXD ngày 21/6/2011 của Bộ Xây dựng)

MẪU ĐƠN ĐỀ NGHỊ CÔNG NHẬN PHÒNG THÍ NGHIỆM
CHUYÊN NGÀNH XÂY DỰNG

(Sửa đổi Phụ lục 1 của Quy chế công nhận và quản lý hoạt động phòng thí nghiệm 
chuyên ngành xây dựng ban hành kèm theo Quyết định số 11/2008/QĐ-BXD ngày 
01/7/2008 của Bộ trưởng Bộ Xây dựng)

 CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
 Độc lập - Tự do - Hạnh phúc________________________

 ..............., ngày....... tháng...... năm......

ĐƠN ĐỀ NGHỊ CÔNG NHẬN PHÒNG THÍ NGHIỆM
CHUYÊN NGÀNH XÂY DỰNG

Kính gửi: Bộ Xây dựng

1. Tên cơ sở đề nghị công nhận:
 Địa chỉ:
 Điện thoại:
 Fax:     Email:
2. Tên phòng thí nghiệm
 Địa chỉ:
 Điện thoại:
 Fax:     Email:
3. Tên các phép thử đề nghị công nhận:

TT Tên phép thử Tiêu chuẩn kỹ thuật Máy móc, thiết bị

(1) (2) (3) (4)

4. Đơn vị chúng tôi cam kết thực hiện đúng Quy chế “Công nhận và quản lý hoạt 
động phòng thí nghiệm chuyên ngành xây dựng”.

Phụ trách phòng thí nghiệm 

(Ký, ghi rõ họ tên)

Thủ trưởng
Cơ sở quản lý phòng thí nghiệm

 (Ký tên, đóng dấu)
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Phụ lục số 11
(Ban hành kèm theo Thông tư số 06/2011/TT-BXD ngày 21/6/2011 của Bộ Xây dựng)

MẪU ĐƠN ĐỀ NGHỊ CÔNG NHẬN BỔ SUNG
 PHÒNG THÍ NGHIỆM CHUYÊN NGÀNH XÂY DỰNG

(Bổ sung vào Quy chế công nhận và quản lý hoạt động phòng thí nghiệm chuyên 
ngành xây dựng ban hành kèm theo Quyết định số 11/2008/QĐ-BXD ngày 01/7/2008 
của Bộ trưởng Bộ Xây dựng)

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc________________________

 ..............., ngày....... tháng...... năm......

 ĐƠN ĐỀ NGHỊ CÔNG NHẬN BỔ SUNG
 PHÒNG THÍ NGHIỆM CHUYÊN NGÀNH XÂY DỰNG

 Kính gửi: Bộ Xây dựng

1. Tên cơ sở đề nghị công nhận:
 Địa chỉ:
 Điện thoại:
 Fax:      Email:
2. Tên phòng thí nghiệm
 Địa chỉ:
 Điện thoại:
 Fax:     Email:
3. Nội dung đề nghị công nhận bổ sung:
a) Thay đổi địa điểm đặt phòng thí nghiệm:  
b) Thay đổi danh mục các phép thử đã được công nhận:

TT Tên phép thử bổ sung(*) Tiêu chuẩn kỹ thuật Máy móc, thiết bị
(1) (2) (3) (4)

(*) Chỉ liệt kê các tên các phép thử bổ sung (thêm/bớt) các phép thử so với danh 
mục các phép thử đã được công nhận.

4. Đơn vị chúng tôi cam kết thực hiện đúng Quy chế “Công nhận và quản lý hoạt 
động phòng thí nghiệm chuyên ngành xây dựng”.

Phụ trách phòng thí nghiệm 

(Ký, ghi rõ họ tên)

Thủ trưởng
Cơ sở quản lý phòng thí nghiệm

 (Ký tên, đóng dấu)
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Phụ lục số 12
(Ban hành kèm theo Thông tư số 06/2011/TT-BXD ngày 21/6/2011 của Bộ Xây dựng)

BÁO CÁO KHẢ NĂNG VÀ TÌNH HÌNH
 HOẠT ĐỘNG CỦA PHÒNG THÍ NGHIỆM

(Bổ sung vào Quy chế công nhận và quản lý hoạt động của Phòng thí nghiệm chuyên 
ngành xây dựng ban hành kèm theo Quyết định số 11/2008/QĐ-BXD ngày 01/7/2008 
của Bộ trưởng Bộ Xây dựng)

 CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc________________________

..........., ngày......... tháng.......... năm.........

 BÁO CÁO KHẢ NĂNG VÀ TÌNH HÌNH
 HOẠT ĐỘNG CỦA PHÒNG THÍ NGHIỆM

1. Tên cơ sở đề nghị công nhận:
Địa chỉ:
Điện thoại:
2. Tên phòng thí nghiệm:
Địa chỉ:
Điện thoại:
3. Họ tên, chức danh người phụ trách phòng thí nghiệm:
4. Cán bộ, nhân viên của phòng thí nghiệm

TT Họ và tên Năm 
sinh

Trình độ 
chuyên môn

Công việc 
được giao 
hiện nay

Thâm niên 
trong lĩnh vực 

thử nghiệm
Ghi chú

1 2 3 4 5 6 7

5. Trang thiết bị:
5.1. Phương tiện đo lường:

Tên 
phương 
tiện đo

Phạm vi 
đo cấp 

chính xác

Chu kỳ 
kiểm định 
hiệu chuẩn

Ngày kiểm 
định hiệu 

chuẩn lần cuối

Cơ quan 
kiểm định 
hiệu chuẩn

Ghi chú

1 2 3 4 5 6
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5.2. Trang thiết bị khác

Tên thiết bị Đặc trưng 
kỹ thuật

Ngày đưa vào 
sử dụng

Tài liệu kỹ thuật 
của thiết bị Ghi chú

1 2 3 4 5

6. Diện tích và môi trường thử nghiệm
6.1. Sơ đồ mặt bằng và diện tích (m2) của bộ phận phòng thí nghiệm
6.2. Môi trường các bộ phận thí nghiệm:
- Khả năng về điều hòa nhiệt độ, độ ẩm
- Khả năng thoát nhiệt
- Các điều kiện đảm bảo khác (chống rung, chống bụi, chống ồn, ánh sáng, 

phóng xạ,...)
6.3. Điều kiện về bảo vệ và an toàn lao động cho cán bộ nhân viên
7. Danh mục các phép thử, loại phép thử do phòng thí nghiệm thực hiện

TT Tên phép thử, 
loại phép thử

Tiêu chuẩn làm cơ 
sở để tiến hành thử

Số mẫu thử 
trong 1 năm Nguồn mẫu Ghi 

chú

1 2 3 4 5 6

8. Cơ sở cam kết:
- Thực hiện các quy định về công nhận phòng thí nghiệm;
- Đáp ứng các yêu cầu của cơ quan đánh giá khi tiến hành đánh giá phòng 

thí nghiệm;
- Phòng thí nghiệm sẵn sàng để được tiến hành đánh giá từ ngày....... tháng.....

năm......

Phụ trách phòng thí nghiệm 
(Ký, ghi rõ họ tên)

Thủ trưởng cơ quan
 (Ký tên, đóng dấu)


