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 Hà Nội, ngày 14 tháng 5 năm 2021 

Kính gửi: Công ty TNHH Bay Water 

 
 Bộ Xây dựng nhận được văn bản số 07/2021/CV-BW ngày 19/4/2021 của 

Công ty TNHH Bay Water (văn bản số 07/2021/CV-BW) về việc nghiệm thu hoàn 

thành công tác cải tạo, sửa chữa, nâng cấp nội thất tầng 6 thuộc tháp B3, công 

trình Khu chung cư Phường 22, quận Bình Thạnh, Thành phố Hồ Chí Minh. Sau 

khi xem xét, Bộ Xây dựng có ý kiến như sau: 
 

 

 Trường hợp việc cải tạo sửa chữa không làm thay đổi quy mô, công suất, 

công năng, kết cấu chịu lực chính của công trình theo quy định tại Phụ lục X Nghị 

định số 15/2021/NĐ-CP ngày 03/3/2021 của Chính phủ quy định chi tiết một số 

nội dung về quản lý dự án đầu tư xây dựng thì công trình được cải tạo, sửa chữa 

không thuộc đối tượng phải thực hiện kiểm tra công tác nghiệm thu của cơ quan 

nhà nước có thẩm quyền theo quy định tại khoản 1 Điều 24 Nghị định số 

06/2021/NĐ-CP ngày 26/01/2021 của Chính phủ quy định chi tiết một số nội dung 

về quản lý chất lượng, thi công xây dựng và bảo trì công trình xây dựng.  
 

Trên đây là ý kiến của Bộ Xây dựng, đề nghị Công ty TNHH Bay Water 

nghiên cứu, tổ chức thực hiện./.   

 
 

Nơi nhận: 
- Như trên; 
- Thứ trưởng Lê Quang Hùng (để b/c); 
- Lưu VT, GĐ. 
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