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Kính gửi: Công ty Cổ phần Công nghệ xây dựng và Tự động hóa Việt Nam 
 

 
Bộ Xây dựng nhận được Văn bản số 02/2019/AUTECH ngày 28/01/2019 

của Công ty Cổ phần Công nghệ xây dựng và Tự động hóa Việt Nam về việc xin 
ý kiến của Bộ Xây dựng về cấp chứng chỉ năng lực của tổ chức. Sau khi nghiên 
cứu, Bộ Xây dựng có ý kiến như sau: 

Căn cứ quy định tại Khoản 38, Khoản 39 Điều 3 Luật Xây dựng năm 
2014 và Khoản 20 Điều 1 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 thì trường hợp 
Quý công ty thực hiện việc cung cấp, lắp đặt thiết bị thuộc hệ thống quan trắc 
không thuộc lĩnh vực thi công xây dựng công trình. Do đó, khi Quý công ty thực 
hiện các công việc nêu trên thì không yêu cầu phải có chứng chỉ năng lực hoạt 
động xây dựng theo quy định tại Nghị định số 100/2018/NĐ-CP. 

Trường hợp Quý công ty thực hiện các nội dung công việc khác như trong 
Văn bản số 02/2019/AUTECH nêu trên, nếu không thuộc đối tượng là thiết bị 
lắp đặt vào công trình theo quy định tại Khoản 39 Điều 3 Luật Xây dựng năm 
2014 thì không yêu cầu phải có chứng chỉ năng lực hoạt động xây dựng. 

Trên đây là ý kiến của Bộ Xây dựng đề nghị Quý công ty nghiên cứu, 
thực hiện./. 

Nơi nhận: 
- Như trên; 
- TTr. Lê Quang Hùng (để b/c); 
- Lưu: VT, HĐXD(NTB). 

TL. BỘ TRƯỞNG 
KT. CỤC TRƯỞNG 
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