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UBND THÀNH PHỐ CẦN THƠ 

SỞ XÂY DỰNG 

Số: 2456 /TB-SXD 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc 

 Cần Thơ, ngày  10  tháng  9  năm 2019 

THÔNG BÁO  
V/v mở lớp tập huấn về công tác thẩm định dự án đầu tư xây dựng 

Kính gửi:  

 

- Ủy ban nhân dân các quận, huyện; 

- Các Ban Quản lý dự án ĐTXD trên địa bàn thành phố; 

- Các Doanh nghiệp hoạt động xây dựng trên địa bàn 

thành phố. 

 

Sở Xây dựng thành phố Cần Thơ mời Cục Quản lý hoạt động xây dựng mở 

Lớp tập huấn công tác thẩm định dự án đầu tư xây dựng cho các Sở, Ban, Ngành 

và Ủy ban nhân dân các quận, huyện trên địa bàn thành phố Cần Thơ.  

Nội dung cụ thể như sau: 

I. ĐỐI TƯỢNG  

Là cán bộ, công chức của các Sở, ban ngành thành phố, Ủy ban nhân dân các 

quận, huyện, Phòng Quản lý đô thị quận,  Phòng Kinh tế - Hạ tầng huyện; cán bộ, 

nhân viên của các Chủ đầu tư, Ban quản lý dự án đang hoạt động đầu tư xây dựng 

trên địa bàn thành phố. 

II. KẾ HOẠCH TẬP HUẤN 

1. Nội dung chương trình: 

Viện Nghiên cứu Kinh tế Xây dựng và Đô thị sẽ tổ chức xây dựng chương 

trình, phổ biến, giải đáp một số nội dung liên quan đến hoạt động thẩm định dự án 

đầu tư xây dựng, bao gồm: 

Nghị định số 59/2015/NĐ-CP ngày 18/6/2015 của Chính phủ về Quản lý dự 

án đầu tư xây dựng; Nghị định số 42/2017/NĐ-CP ngày 05/04/2017 của Chính phủ 

về Sửa đổi, bổ sung một số điều Nghị định số 59/2015/NĐ-CP ngày 18/6/2015 của 

chính phủ Quản lý dự án đầu tư xây dựng; Nghị định số 100/2018/NĐ-CP ngày 

16/7/2018 của Chính phủ về Sửa đổi, bổ sung, bãi bỏ một số quy định về điều kiện 

đầu tư kinh doanh thuộc các lĩnh vực quản lý nhà nước của Bộ Xây dựng; Nghị 

định số 68/2019/NĐ-CP ngày 14/08/2019 của Chính phủ về quản lý chi phí đầu tư 

xây dựng; 

Thông tư số 15/2016/TT-BXD ngày 30/06/2016 Hướng dẫn về cấp giấy phép 

xây dựng; Thông tư số 16/2016/TT-BXD 30/06/2016 Hướng dẫn thực hiện một số 

điều của Nghị định số 59/2015/NĐ-CP ngày 18/6/2015 của Chính phủ về hình thức 

tổ chức quản lý dự án đầu tư xây dựng; Thông tư số 18/2016/TT-BXD 30/06/2016 

Quy định chi tiết và hướng dẫn một số nội dung về thẩm định, phê duyệt dự án và thiết 



 2 

kế, dự toán xây dựng công trình; Thông tư 06/2016/TT-BXD ngày 10/03/2016 

Hướng dẫn xác định và quản lý chi phí đầu tư xây dựng. 

2. Thời gian và địa điểm: 

 Thời gian: 01 ngày (thứ 3, ngày 17 tháng 09 năm 2019). 

 Địa điểm: Hội trường Sở Xây dựng thành phố Cần Thơ 

(Số 25 Ngô Hữu Hạnh, phường Tân An, Q. Ninh Kiều, Tp. Cần Thơ) 

3. Báo cáo viên: 

Các báo cáo viên là lãnh đạo Cục Quản lý hoạt động Xây dựng, Cục Kinh tế 

Xây dựng, Viện Kinh tế Xây dựng thuộc Bộ Xây dựng. 

4. Kinh phí: 

 Kinh phí tham dự Viện Nghiên cứu Kinh tế Xây dựng và Đô thị phối hợp với 

Sở Xây dựng để chi trả, bao gồm: thù lao cho báo cáo viên, in ấn tài liệu, công tác 

tổ chức, Teabreak giữa giờ…  

Chi phí đi lại, ăn ở của học viên các đơn vị chủ động bố trí trong nguồn kinh 

phí của đơn vị theo quy định. 

III.  ĐĂNG KÝ THAM DỰ 

Để bảo đảm cho công tác tổ chức Lớp tập huấn được chu đáo, đề nghị các đơn 

vị, cá nhân có nhu cầu tham dự, vui lòng lập danh sách đăng ký theo mẫu kèm theo 

gửi về Sở Xây dựng trước ngày 13/9/2019 theo thông tin sau: 

 Phòng Quản lý xây dựng , Sở Xây dựng thành phố Cần thơ. 

 Địa chỉ: Số 25 Ngô Hữu Hạnh, P. Tân An, Q. Ninh Kiều, Tp. Cần Thơ.  

 Điện thoại: 0710.3820335 hoặc anh Sơn 0903.967.988 

 Email: pqlxd_soxd@cantho.gov.vn 

Ghi chú: Để cho Lớp tập huấn đạt hiệu quả cao, đề nghị các học viên nghiên 

cứu các Thông tư  để có thể trao đổi trực tiếp với các báo cáo viên về các vấn đề 

có liên quan tại Lớp học. 

Sở Xây dựng trân trọng thông báo đến các cơ quan, đơn vị và cá nhân có nhu cầu 

biết và tham dự./. 

 KT. GIÁM ĐỐC 

 PHÓ GIÁM ĐỐC 

 

 

 

 

             Tạ Chí Nhân 

Nơi nhận: 
- Như trên; 

- UBND thành phố (để b/c); 

- Ban GĐ Sở XD (TB); 

- Lưu: VT, P-QLXD. 
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PHỤ LỤC  

    DANH SÁCH ĐĂNG KÝ THAM DỰ LỚP TẬP HUẤN  

 

Kính gửi: Sở Xây dựng TPCT (Phòng Quản lý xây dựng) 

 

- Tên đơn vị: 

- Địa chỉ: 

- Điện chỉ 

- Người đăng ký:                                                       Điện thoại 

Căn cứ Thông báo số           /TB-SXD ngày       /9/2019 của Sở Xây dựng v/v 

mở lớp tập huấn về phân cấp thẩm định Báo cáo kinh tế - kỹ thuật ĐTXD có tổng 

mức đầu tư 15 tỷ đồng. Nay đơn vị chúng tui đăng ký học viên tham gia như sau: 

STT Họ và tên Ngày, tháng 

năm sinh 

Điện thoại di 

động 

Ghi chú 

01     

02     

03     

04     

05     

…     

 

 

……………., ngày     tháng       năm 2019 

                      T/M Cơ quan, đơn vị 

                         (Ký tên, đóng dấu) 
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PHỤ LỤC  

    CHƯƠNG TRÌNH TẬP HUẤN 

 

THỜI GIAN NỘI DUNG THỰC HIỆN 

Sáng 

7h30’ – 08h00’ - Đón tiếp đại biểu Ban tổ chức 

8h00’ – 08h20’ Giới thiệu đại biểu và khai mạc Sở Xây dựng 

8h20’ – 09h45’ 

Giới thiệu các điểm chính của: 

Nghị định số 59/2015/NĐ-CP ngày 18/6/2015 của Chính 

phủ về Quản lý dự án đầu tư xây dựng; Nghị định số 

42/2017/NĐ-CP ngày 05/04/2017 của Chính phủ về Sửa 

đổi, bổ sung một số điều Nghị định số 59/2015/NĐ-CP 

ngày 18/6/2015 của chính phủ Quản lý dự án đầu tư xây 

dựng; Nghị định số 100/2018/NĐ-CP ngày 16/7/2018 của 

Chính phủ về Sửa đổi, bổ sung, bãi bỏ một số quy định về 

điều kiện đầu tư kinh doanh thuộc các lĩnh vực quản lý nhà 

nước của Bộ Xây dựng; Đại diện 

Cục Quản lý hoạt 

động xây dựng 

9h45’ – 10h00’ Nghỉ giải lao 

10h00’ – 11h45’ 

Giới thiệu các điểm chính của: 

Thông tư số 15/2016/TT-BXD ngày 30/06/2016 Hướng 

dẫn về cấp giấy phép xây dựng; Thông tư số 16/2016/TT-

BXD 30/06/2016 Hướng dẫn thực hiện một số điều của 

Nghị định số 59/2015/NĐ-CP ngày 18/6/2015 của Chính 

phủ về hình thức tổ chức quản lý dự án đầu tư xây dựng; 

Thông tư số 18/2016/TT-BXD 30/06/2016 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 

 11h45’ – 13h30’ Nghỉ trưa  

Chiều 

13h30’ – 15h00’ 

Giới thiệu các điểm chính của: 

Nghị định số 68/2019/NĐ-CP ngày 14/08/2019 của 

Chính phủ về quản lý chi phí đầu tư xây dựng;  

Thông tư 06/2016/TT-BXD ngày 10/03/2016 Hướng 

dẫn xác định và quản lý chi phí đầu tư xây dựng; 

Đại diện 

Cục Kinh tế Xây 

dựng 

 

 

Đại diện 

Cục Quản lý hoạt 

động xây dựng 

 

Đại diện 

Sở Xây dựng 

Cần Thơ 

15h00’ – 15h15’ Nghỉ giải lao 

15h15’ – 17h30’ 

Giải đáp các tình huống về công tác Thẩm định dự án 

đầu tư xây dựng và các vướng mắc trong quá trình thẩm 

định dự án đầu tư xây dựng tại địa phương 
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