
 
 

BỘ XÂY DỰNG 
 

Số: 5335/BXD-HĐXD 
V/v góp ý kiến về điều chỉnh Giấy chứng 
nhận đăng ký đầu tư của Công ty TNHH 
Dae Young E&C. 

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

 
        Hà Nội, ngày 05 tháng 11 năm 2020 

 
 

Kính gửi: Sở Kế hoạch và Đầu tư Thành phố Hồ Chí Minh 
                     

 Bộ Xây dựng đã nhận được Văn bản 7092/SKHĐT-KTĐN ngày 
16/9/2020 của Sở Kế hoạch và Đầu tư Thành phố Hồ Chí Minh về việc điều 
chỉnh Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư cho dự án của Công ty TNHH Dae 
Young E&C. Sau khi xem xét, Bộ Xây dựng có ý kiến như sau: 

 1. Các lĩnh vực trong ngành Xây dựng thuộc Biểu cam kết gia nhập Tổ 
chức thương mại thế giới (WTO) có liên quan đến đề xuất điều chỉnh Giấy 
chứng nhận đăng ký đầu tư của Công ty TNHH Dae Young E&C hiện nay đã 
được quy định tại Bảng phân loại các ngành dịch vụ trong WTO, bao gồm: Dịch 
vụ kiến trúc (CPC 8671), dịch vụ tư vấn kỹ thuật (CPC 8672), dịch vụ kỹ thuật 
tổng hợp (CPC 8673), dịch vụ quy hoạch đô thị và kiến trúc phong cảnh (CPC 
8674); dịch vụ tư vấn quản lý (CPC 865); công tác xây dựng chung các tòa nhà 
(CPC 512), công tác xây dựng chung kỹ thuật dân dụng (CPC 513). 

 Do vậy, Sở Kế hoạch và Đầu tư Thành phố Hồ Chí Minh cần hướng dẫn 
nhà đầu tư rà soát, chuẩn xác lại tên các ngành nghề kinh doanh cho phù hợp. 
Việc điều chỉnh Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư của Công ty TNHH Dae 
Young E&C cần được Bộ Công Thương là Cơ quan chủ trì đàm phán gia nhập 
WTO và các cơ quan nhà nước có thẩm quyền xem xét, cho ý kiến đảm bảo tuân 
thủ đầy đủ các quy định của Luật Thương mại, Luật Đầu tư, các điều ước quốc 
tế mà nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam là thành viên và các quy định 
của pháp luật khác có liên quan. 

 2. Trong quá trình hoạt động, Công ty TNHH Dae Young E&C phải đáp 
ứng các điều kiện về năng lực hoạt động theo quy định của Luật Xây dựng; Nghị 
định số 59/2015/NĐ-CP ngày 18/6/2015 của Chính phủ về quản lý dự án đầu tư 
xây dựng; Nghị định số 42/2017/NĐ-CP ngày 05/4/2017 của Chính phủ về sửa 
đổi, bổ sung một số điều Nghị định số 59/2015/NĐ-CP ngày 18/6/2015; Nghị 
định số 100/2018/NĐ-CP ngày 16/7/2018 của Chính phủ về sửa đổi, bổ sung, 
bãi bỏ một số quy định về điều kiện đầu tư kinh doanh thuộc các lĩnh vực quản 
lý nhà nước của Bộ Xây dựng 
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  Trên đây là ý kiến của Bộ Xây dựng đề nghị Sở Kế hoạch và Đầu tư 
Thành phố Hồ Chí Minh nghiên cứu, thực hiện theo quy định./. 

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

TL. BỘ TRƯỞNG 
KT. CỤC TRƯỞNG CỤC QUẢN LÝ 

HOẠT ĐỘNG XÂY DỰNG 
PHÓ CỤC TRƯỞNG 
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