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Số: 3621/BXD-HĐXD 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

Hà Nội, ngày  07 tháng 9 năm 2021 
V/v thẩm định thiết kế xây dựng 

điều chỉnh  
 

Kính gửi:  Công ty Quản lý tài sản Viettel - Chi nhánh Tập đoàn Công nghiệp 

Viễn thông Quân đội 

Bộ Xây dựng nhận được Văn bản số 1700/VAM-TĐ&KSCL ngày 

29/6/2021 của Công ty Quản lý tài sản Viettel - Chi nhánh Tập đoàn Công 

nghiệp Viễn thông Quân đội về việc thẩm định thiết kế xây dựng điều chỉnh. 

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

Tại điểm a khoản 1 Điều 39 Nghị định 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 quy định thực hiện việc thẩm định thiết kế xây dựng điều chỉnh đối với 

trường hợp “Điều chỉnh, bổ sung thiết kế xây dựng có thay đổi về địa chất công 

trình, tải trọng thiết kế, giải pháp kết cấu, vật liệu sử dụng cho kết cấu chịu lực 

và biện pháp tổ chức thi công có ảnh hưởng đến an toàn chịu lực của công 

trình”. Theo đó, việc thay đổi vật liệu sử dụng (thay đổi từ kết cấu bê tông cốt 

thép thành kết cấu thép; thay đổi loại cốt thép trong bê tông…) làm thay đổi 

thiết kế kết cấu chịu lực thì cần thực hiện thẩm định thiết kế xây dựng điều 

chỉnh. 

Trên đây là ý kiến của Bộ Xây dựng, gửi Công ty Quản lý tài sản Viettel - 

Chi nhánh Tập đoàn Công nghiệp Viễn thông Quân đội nghiên cứu, thực hiện./. 

Nơi nhận:  

- Như trên; 

- TTr. Lê Quang Hùng (để b/c); 

- CTr. Hoàng Quang Nhu (để b/c); 

- Lưu: VT, HĐXD (ĐVP). 
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