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Kính gửi: Công ty TNHH JR22 Việt 

 

Bộ Xây dựng nhận công văn JR-2108-001, ngày 02/8/2021 của Công ty 

TNHH JR22 Việt về xin ý kiến chấp thuận áp dụng quy định của QCVN 

06:2021/BXD đối với các giải pháp an toàn về PCCC mà tiêu chuẩn NFPA 

5000-2021 có quy định thấp hơn cho dự án Khu B3-CC1 (khu phức hợp B3-

CC1 Starlake Hà Nội Việt Nam) thuộc khu trung tâm Khu đô thị Tây Hồ Tây, 

phường Xuân Tảo, quận Bắc Từ Liêm, Hà Nội, Bộ Xây dựng trả lời như sau: 

1. Khi áp dụng tiêu chuẩn nước ngoài trong hoạt động xây dựng tại Việt 
Nam, phải đảm bảo tuân thủ hệ thống quy chuẩn kỹ thuật quốc gia. Theo đó, đối 

với các nội dung trong tiêu chuẩn NFPA 5000 phiên bản 2021 của Hiệp Hội 

phòng cháy chữa cháy Hoa Kỳ có quy định cao hơn quy chuẩn kỹ thuật quốc gia 

QCVN 06:2021/BXD về An toàn cháy cho nhà và công trình, thì đủ điều kiện áp 

dụng tại Việt Nam; với các nội dung trong tiêu chuẩn NFPA 5000 phiên bản 

2021 chưa thỏa mãn (quy định thấp hơn) yêu cầu của quy chuẩn kỹ thuật quốc 

gia tại Việt Nam, Chủ đầu tư áp dụng các quy định tại QCVN 06:2021/BXD là 

phù hợp với pháp luật của Việt Nam
1
. 

2. Chủ đầu tư lưu ý, khi lựa chọn tiêu chuẩn nước ngoài để áp dụng, phải 

có đánh giá về tính tương thích, đồng bộ và sự tuân thủ với quy chuẩn kỹ thuật 

quốc gia trong quá trình lập thuyết minh thiết kế xây dựng cho công trình
2
. 

Trên đây là trả lời của Bộ Xây dựng về áp dụng tiêu chuẩn nước ngoài 

trong hoạt động xây dựng tại Việt Nam, gửi Công ty TNHH JR22 Việt để biết 
và thực hiện đúng quy định của pháp luật ./. 

 
Nơi nhận: 

- Như trên; 
- TT Lê Quang Hùng (để b/c); 
- Lưu VT, Vụ KHCN. 
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