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V/v trả lời văn bản ngày 14/6/2022                                            
của CÔNG TY TNHH IG ASIA 
VIỆT NAM về cấp công trình xây 
dựng 

     

Hà Nội, ngày 19 tháng 7 năm 2022 

Kính gửi: CÔNG TY TNHH IG ASIA VIỆT NAM 

Bộ Xây dựng nhận được văn bản ngày 14/6/2022 của CÔNG TY TNHH IG 

ASIA VIỆT NAM xin ý kiến hướng dẫn về cấp công trình xây dựng. Sau khi xem 
xét, Bộ Xây dựng có ý kiến như sau:  

1. Dự án xây dựng nhà máy sản xuất các thiết bị y tế tại khu công nghiệp Yên 
Phong, tỉnh Bắc Ninh với sản phẩm tạo ra là thiết bị y tế (cụ thể là FLOQ Swabs 
và dung môi vi sinh) không thuộc danh mục công trình được phân cấp theo mức 
độ quan trọng hoặc quy mô công suất tại Phụ lục I ban hành kèm theo Thông tư                             
số 06/2021/TT-BXD ngày 30/6/2021 của Bộ trưởng Bộ Xây dựng quy định về 
phân cấp công trình xây dựng và hướng dẫn áp dụng trong quản lý hoạt động đầu 
tư xây dựng (Thông tư số 06/2021/TT-BXD). Do đó, cấp các công trình thuộc dự 
án sẽ được xác định căn cứ theo quy mô kết cấu. 

2. Theo quy định tại mục 2.1 Bảng 2 Phụ lục II ban hành kèm theo Thông tư 
số 06/2021/TT-BXD, công trình xây dựng có quy mô kết cấu theo mô tả tại nội 
dung văn bản xin ý kiến hướng dẫn của CÔNG TY TNHH IG ASIA VIỆT NAM là 
công trình nhiều tầng có sàn (cao 4 tầng; tổng diện tích sàn xây dựng 15.100m2; 
chiều cao công trình 16m) là công trình xây dựng cấp II. 

Trên đây là ý kiến của Bộ Xây dựng, đề nghị CÔNG TY TNHH IG ASIA VIỆT 

NAM  căn cứ để thực hiện triển khai các bước tiếp theo tuân thủ theo quy định 
pháp luật Việt Nam./.   

Nơi nhận: 
- Như trên; 
- Bộ trưởng Nguyễn Thanh Nghị; 
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- Cục trưởng; 
- Lưu VT, GĐ. 
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