
BỘ XÂY DỰNG CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc 

Số: 2970/BXD-HĐXD 

V/v năng lực hoạt động xây dựng của tổ chức 

Hà Nội, ngày  28 tháng 7 năm 2021 

 

Kính gửi: Công ty TNHH Lộc Phúc 
Địa chỉ: 75 Tân Sơn Hòa, P. 02, Q. Tân Bình, Tp. Hồ Chí Minh 

 

Bộ Xây dựngnhận được Văn bản số 21/2021/CV-LP ngày06/5/2021và 

Văn bản số 26/2021/CV-LP ngày 20/5/2021 của Công ty TNHH Lộc Phúcđề 
nghị hướng dẫn về lĩnh vực và phạm vi hoạt động xây dựng của tổ chức. Sau 

khi nghiên cứu, Bộ Xây dựng có ý kiến như sau: 

1. Căn cứ quy định tại khoản 11Điều 110 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, trường hợp tổ chứcđã được cấp chứng chỉ năng lực hoạt 
động xây dựng hạng I đối với lĩnh vực Thiết kế, thẩm tra thiết kế xây dựng công 

trình dân dụng thì được thiết kế, thẩm tra thiết kế xây dựng công trình theo quy 

định tại mục 3.1 phụ lục VII Nghị định số 15/2021/NĐ-CP. Quý Công ty căn cứ 

quy định về công trình nhà, kết cấu dạng nhà tại phụ lục 2 Thông tư số 
03/2016/TT-BXD ngày 10/3/2016 của 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 

để xác định các công trình hàng không thuộc loại công trình được tham gia thiết 
kế, thẩm tra thiết kế theo quy định nêu trên. 

Phạm vi hoạt động xây dựng của các cá nhân được cấp chứng chỉ hành 

nghề thiết kế xây dựng xác định theo quy định tại Mục 3 Phụ lục VI Nghị định 

số 15/2021/NĐ-CP.  

2. Theo quy định tại khoản 38 Điều 3 Luật Xây dựng năm 2014 thì: “Thi 

công xây dựng công trình gồm xây dựng và lắp đặt thiết bị đối với công trình 

xây dựng mới, sửa chữa, cải tạo, di dời, tu bổ, phục hồi; phá dỡ công trình; bảo 

hành, bảo trì công trình xây dựng”. Do đó, trường hợp tổ chức đã được cấp 

chứng chỉ năng lực hoạt động xây dựng đối với lĩnh vực “Giám sát thi công xây 

dựng công trình dân dụng” thì được tham gia tư vấn giám sát thi công các công 

việc theo quy định nêu trên đối với công trình dân dụng. 

Trên đây là ý kiến của Bộ Xây dựng, đề nghị Công ty TNHH Lộc Phúc 

nghiên cứu và thực hiện./. 
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