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LEGAL UPDATE

WHAT'S NEW:
Decree No.113/2020/ND-CP
(“Decre 113”) regarding
appraisal of construction
designs implemented after
fundamental design

DECREE NO.113/2020/ND-CP
On September 18th 2020, the Government promulgated Decree No.113/2020/ND-CP (“Decree
113”) on elaboration of Point đ Clause 3 Article 3 of the Law on amendments to Construction
Law regarding appraisal of construction designs implemented after fundamental design and
construction permit exemption. Decree 113 guided the regulations on jurisdiction, content,
procedure for appraisal of construction designs after fundamental design and assessment of
fulfillment of construction permit requirements according to Construction Law 2020 to
consistent with current regulations, specifically Decree No.59/2015/ND-CP (“Decree 59”), is
amended, supplemented by Decree 42/2017/ND-CP (“Decree 42”). Accordingly, the main issues
of Decree 113 included:

1. JURISDICTION FOR APPRAISAL OF
CONSTRUCTION DESIGNS AFTER
FUNDAMENTAL DESIGN
According to Clause 1 Article 3 Decree 113, the jurisdiction for appraisal of construction
designs after fundamental design is performed according to Decree 59, amended,
supplemented by Decree 42, as follows:

THE
CONSTRUCTION
AUTHORITY
AFFILIATED TO
THE
MINISTRY OF
SPECIALIZED
CONSTRUCTION
MANAGEMENT

DEPARTMENT
OF SPECIALIZED
CONSTRUCTION
MANAGEMENT

CONSTRUCTIONS OF
PROJECT FUNDED BY
GOVERNMENT BUDGET
CAPITAL

CONSTRUCTIONS OF
PROJECT FUNDED BY
OUTSIDE GOVERNMENT
BUDGET CAPITAL

CONSTRUCTIONS OF
PROJECT FUNDED BY
OTHER CAPITAL
SOURCE

-Constructions
special
class, class I (except for
residential constructions
with the scope of less than
25
storeys
and
not
exceeding 75m in height)
-Constructions assigned
by the Prime Minister
-Constructions in projects to be constructed in
administrative divisions
of at least 2 provinces,
except for constructions of
project funded by government budget capital that
are appraised of construction designs by The
Service of specialized
construction management
affiliated to Hanoi city or
Ho Chi Minh City

-Constructions special class, class I
(except for residential constructions with the scope of less than 25
storeys and not exceeding 75m in
height)
-Constructions of at least class III
of projects subject to economic
groups, stateowned general companies under its management
-Constructions assigned by the
Prime Minister and constructions
of the projects under its investment
decision
-Constructions in projects to be
constructed
in
administrative
divisions of at least 2 provinces,
except for constructions that are
appraised of construction designs
by The Service of specialized
construction management affiliated to Hanoi city or Ho Chi Minh
City and the Minister of specialized construction manage-ment shall
consider authorizing the economic
group or state-owned general
company

-Constructions
special
class, class I (except for
residential constructions
with the scope of less than
25 storeys and not exceeding 75m in height)
-Public construction, constructions creating major
impact on landscape, the
environment and community safety of projects to
be constructed in administrative divisions of at
least 2 provinces

-Residential constructions
with the scope of less than
25 storeys and not
exceeding 75m in height

-Residential constructions with
the scope of less than 25 storeys
and not exceeding 75m in height

-Residential constructions
with the scope of less than
25 storeys and not exceeding 75m in height

THE SERVICE OF
SPECIALIZED
CONSTRUCTION
MANAGEMENT
AFFILIATED TO
HANOI CITY OR HO
CHI MINH CITY
THE MINISTER OF
SPECIALIZED
CONSTRUCTION
MANAGEMENT
SHALL CONSIDER
AUTHORIZING THE
ECONOMIC GROUP
OR STATE-OWNED
GENERAL
COMPANY

THE INVESTMENT
DECISION MAKER

-Constructions of less
than or equal to class II to
be constructed in administrative divisions of
at least 2 provinces
(except for constructions
that are appraised of
construction designs by
The construction authority affiliated to the
Ministry of specialized
construction management

-Constructions of at least class III
to be constructed in administrative divisions of at least 2
provinces, except for constructions
that are appraised of construction
designs by the construction authority affiliated to the Ministry of
specialized construction management and the Minister of
specialized construction management shall consider authorizing
the economic group or stateowned general company

-Constructions in projects
subject to investment
decisions of the People’s
Committee

-Constructions in projects subject
to investment decisions of the
People’s Committee

-Residential constructions
creating major impact on
landscape,
environment
and community safety of
constructions class II, III to
be constructed in administrative divisions of the
province, except for constructions that are appraised of construction designs
by the construction authority
affiliated
to
the
Ministry of specialized
construction management

-Construction which are qualified wishes to carry out selfappraisal by economic group or
state-owned general company

-The remaining types of constructions

-The remaining types of
constructions

2. DOSSIERS SUBMITTED FOR APPRAISAL
OF CONSTRUCTION DESIGNS AFTER
FUNDAMENTAL DESIGN AND ASSESSMENT
OF FULFILLMENT OF CONSTRUCTION
PERMIT REQUIREMENTS
According to the dossiers that shall be submitted for appraisal of construction designs after
fundamental design, Decree 113 regulates the following documents:

a.

Documents according to regulations of Article 29 Decree 59

b. The documents proving the lawful origin of the land area for issuance of the construction permit
as prescribed in Article 3 of the Government’s Decree No. 53/2017/ND-CP dated May 08, 2017 prescribing lawful land documents for issuance of construction permit
c. The documents prescribed in Point b Clause 3, Point b Clause 5, Point b Clause 6 Article 95, Clause
4 Article 96 of the Construction Law No. 50/2014/QH13 (if any)

3. PROCEDURES OF APPRAISAL OF
CONSTRUCTION DESIGNS AFTER
FUNDAMENTAL DESIGN
According to Decree 113, procedures of appraisal of construction designs after fundamental design
shall be performed the following steps:
a.
Step 1: Perform the appraisal of construction designs after fundamental design according to
the jurisdictions prescribed in clause 1 Article 27 of Decree 59

b.
Step 2: The authorities of the appraisal of
construction designs after
fundamental design shall
sent the document in
written to give construction permit authorities’ opinions about the
fulfillment of construction
permit requirements

c.
Step 3: Consolidate appraisal results and opinions given
by construction permit authorities for reaching conclusions
on approval for construction
permit and granting of exemption from construction permit
to constructions. Decree 113
takes effect on August 15th, 2020
and expires on January 1st 2021.
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BẢN TIN PHÁP LÝ

NỘI DUNG:
Nghị định 113/2020/ND-CP
hướng dẫn việc thẩm định
thiết kế xây dựng triển khai
sau thiết kế cơ sở

NGHỊ ĐỊNH 113/2020/ND-CP
Ngày 18/09/2020, Chính phủ ban hành Nghị định 113/2020/NĐ-CP (“Nghị định 113”) quy định
chi tiết điểm đ khoản 3 Điều 3 Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Xây dựng năm 2020
(“Luật Xây dựng 2020”) về công tác thẩm định thiết kế xây dựng triển khai sau thiết kế cơ sở.
Nghị định 113 đã hướng dẫn các quy định về thẩm quyền, nội dung, quy trình thẩm định thiết
kế triển khai sau thiết kế cơ sở, đánh giá điều kiện miễn giấy phép xây dựng theo quy định tại
Luật Xây dựng 2020 nhằm mục đích tương thích với các văn bản hiện hành, đặc biệt là Nghị
định 59/2015/NĐ-CP (“Nghị định 59”), được sửa đổi, bổ sung bởi Nghị định 42/2017/NĐ-CP
(“Nghị định 42”). Theo đó, các điểm chính của Nghị định 113 bao gồm:

1. THẨM QUYỀN THẨM ĐỊNH THIẾT KẾ
TRIỂN KHAI SAU THIẾT KẾ CƠ SỞ
Theo Khoản 1 Điều 3 Nghị định 113, thẩm quyền thẩm định thiết kế triển khai sau thiết kế cơ
sở được thực hiện theo các quy định tại nghị định 59, sửa đổi bổ sung bởi Nghị định 42, cụ
thể như sau:
CÔNG TRÌNH THUỘC DỰ
ÁN SỬ DỤNG VỐN NHÀ
NƯỚC NGOÀI NGÂN SÁCH

CÔNG TRÌNH THUỘC DỰ
ÁN SỬ DỤNG VỐN KHÁC

-Công trình cấp đặc biệt,
cấp I (trừ công trình nhà
ở có quy mô dưới 25 tầng
chiều cao không quá 75m)
-Công trình do Thủ tướng
Chính phủ giao
-Các công trình thuộc dự
án được đầu tư xây dựng
trên địa bàn hành chính
từ hai tỉnh trở lên, trừ các
công trình sử dụng vốn
trong ngân sách nhà nước
nhưng thuộc thẩm định
thiết kế của Sở quản lý
xây dựng chuyên ngành
trực thuộc thành phố Hà
Nội, thành phố Hồ Chí
Minh

-Công trình cấp đặc biệt, cấp I (trừ
công trình nhà ở có quy mô dưới
25 tầng chiều cao không quá 75m)
-Công trình từ cấp III trở lên của
dự án thuộc chuyên ngành do tập
đoàn kinh tế, tổng công ty nhà
nước thuộc phạm vi quản lý của
mình quyết định đầu tư
-Công trình do Thủ tướng Chính
phủ giao và các công trình của dự
án thuộc chuyên ngành do mình
quyết định đầu tư
-Các công trình thuộc dự án được
đầu tư xây dựng trên địa bàn
hành chính từ hai tỉnh trở lên, trừ
các công trình thuộc thẩm quyền
thẩm định thiết kế của Sở quản lý
xây dựng chuyên ngành trực thuộc
thành phố Hà Nội, Thành phố Hồ
Chí Minh và Bộ trưởng Bộ quản
lý xây dựng chuyên ngành quyết
định việc phân cấp, ủy quyền cho
tập đoàn kinh tế, tổng công ty nhà
nước

-Công trình cấp đặc biệt,
cấp I (trừ công trình nhà ở
có quy mô dưới 25 tầng
chiều cao không quá 75m)
-Các công trình công cộng,
công trình có ảnh hưởng
lớn đến cảnh quan, môi
trường và an toàn của
cộng đồng thuộc dự án
được đầu tư xây dựng trên
địa bàn hành chính từ 2
tỉnh trở lên

-Công trình nhà ở có quy
mô dưới 25 tầng chiều
cao không quá 75m
-Công trình cấp II trở
xuống được đầu tư xây
dựng trên địa bàn hành
chính của tỉnh (trừ các
công trình thuộc thẩm
quyền thẩm định thiết kế
của Cơ quan chuyên môn
về xây dựng thuộc Bộ
quản lý xây dựng chuyên
ngành)

-Công trình nhà ở có quy mô dưới
25 tầng chiều cao không quá 75m
-Công trình từ cấp III trở lên được
đầu tư xây dựng trên địa bàn
hành chính của tỉnh, trừ các công
trình thuộc thẩm quyền thẩm định
thiết kế của Cơ quan chuyên môn
về xây dựng thuộc Bộ quản lý xây
dựng chuyên ngành và Bộ trưởng
Bộ quản lý xây dựng chuyên
ngành quyết định việc phân cấp,
ủy quyền cho tập đoàn kinh tế,
tổng công ty nhà nước

-Công trình nhà ở có quy
mô dưới 25 tầng chiều cao
không quá 75m
-Công trình công cộng,
công trình xây dựng có ảnh
hưởng lớn đến cảnh quan,
môi trường và an toàn
cộng đồng đối với công
trình cấp II, III được xây
dựng trên địa bàn hành
chính của tỉnh, trừ các công
trình thuộc thẩm quyền
thẩm định thiết kế của cơ
quan chuyên môn về xây
dựng thuộc Bộ quản lý xây
dựng chuyên ngành

CÔNG TRÌNH THUỘC DỰ
ÁN SỬ DỤNG VỐN NGÂN
SÁCH NHÀ NƯỚC

CƠ QUAN
CHUYÊN MÔN VỀ
XÂY DỰNG
THUỘC BỘ QUẢN
LÝ XÂY DỰNG
CHUYÊN
NGÀNH

SỞ QUẢN LÝ
XÂY DỰNG
CHUYÊN
NGÀNH

SỞ QUẢN LÝ XÂY
DỰNG CHUYÊN
NGÀNH TRỰC
THUỘC THÀNH
PHỐ HÀ NỘI,
THÀNH PHỐ HỒ
CHÍ MINH
BỘ TRƯỞNG BỘ
QUẢN LÝ XÂY
DỰNG CHUYÊN
NGÀNH PHÂN
CẤP, ỦY QUYỀN
CHO TẬP ĐOÀN
KINH TẾ, TỔNG
CÔNG TY NHÀ
NƯỚC

NGƯỜI QUYẾT
ĐỊNH ĐẦU TƯ

-Công trình thuộc dự án
do Ủy ban nhân dân
thành phố quyết định đầu
tư

-Công trình thuộc dự án do Ủy ban
nhân dân thành phố quyết định
đầu tư

-Công trình do tập đoàn kinh tế,
tổng công ty nhà nước có đủ điều
kiện năng lực và có đề nghị được
tự tổ chức thẩm định

-Các công trình còn lại

-Các công trình còn lại

2. HỒ SƠ TRÌNH THẨM ĐỊNH THIẾT KẾ
XÂY DỰNG TRIỂN KHAI SAU THIẾT KẾ CƠ
SỞ VÀ ĐÁNH GIÁ ĐIỀU KIỆN CẤP PHÉP
XÂY DỰNG
Về thành phần hồ sơ trình thẩm định thiết kế xây
dựng triển khai sau thiết kế cơ sở, Nghị định 113 quy
định các tài liệu sau:
a.

Hồ sơ theo quy định tại Điều 29 Nghị định số 59

b. Giấy tờ hợp pháp về đất đai để cấp giấy phép xây
dựng theo quy định tại Điều 3 Nghị định số
53/2017/NĐ-CP của Chính phủ ngày 08 tháng 5 năm
2017 quy định về các loại giấy tờ hợp pháp đất đai để
cấp giấy phép xây dựng
c.
Văn bản theo yêu cầu tại điểm b khoản 3, điểm b
khoản 5, điểm b khoản 6 Điều 95; khoản 4 Điều 96
Luật Xây dựng số 50/2014/QH13 (nếu có)

3. QUY TRÌNH THẨM ĐỊNH THIẾT KẾ XÂY
DỰNG TRIỂN KHAI SAU THIẾT KẾ CƠ SỞ
Theo Nghị định 113, việc thẩm định thiết kế xây dựng triển khai sau thiết kế cơ sở sẽ được thực hiện
theo các bước sau:
a.
Bước 1: Thực hiện thẩm định thiết kế xây dựng triển khai sau thiết kế cơ sở theo thẩm quyền
đối với các nội dung quy định tại khoản 1 Điều 27 Nghị định số 59

b.
Bước 2: Cơ quan có thẩm quyền thẩm định
thiết kế xây dựng triển khai sau thiết kế cơ sở
gửi văn bản xin ý kiến phối hợp đến cơ quan có
thẩm quyền cấp giấy phép xây dựng công trình
về nội dung đánh giá việc đáp ứng các điều kiện
cấp phép xây dựng của công trình xây dựng theo
quy định của pháp luật

c.
Bước 3: Tổng hợp kết quả thẩm định và
ý kiến xác nhận của cơ quan cấp phép xây
dựng để kết luận về điều kiện phê duyệt
thiết kế xây dựng và miễn giấy phép xây
dựng cho công trình. Nghị định 113 có hiệu
lực từ ngày 15/08/2020 và hết hiệu lực vào
ngày 01/01/2021.

Miễn trừ trách nhiệm:

Liên hệ với chúng tôi tại:
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ty chúng tôi hoặc bất kỳ luật sư hoặc chuyên gia tư vấn
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