
BỘ XÂY DỰNG 
 

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

Số: 680/BXD-GĐ 
V/v: kiểm tra công tác nghiệm thu 

công trình xây dựng. 

 Hà Nội, ngày 02 tháng 3 năm 2021 

 

Kính gửi: Văn phòng điều hành Idemitsu Gas Production 
(Vietnam) Co., Ltd tại Thành phố Hồ Chí Minh 

 Bộ Xây dựng nhận được Văn bản số VN-05_1DEV-21-LE-063 ngày 
15/01/2021 của Văn phòng điều hành Idemitsu Gas Production (Vietnam) Co., 
Ltd tại Thành phố Hồ Chí Minh (tên viết tắt là IGPV) về việc hướng dẫn thẩm 
quyền nghiệm thu công trình xây dựng theo Nghị định số 46/2015/NĐ-CP ngày 
12/5/2015 của Chính phủ về quản lý chất lượng và bảo trì công trình xây dựng; 
sau khi nghiên cứu Bộ Xây dựng có ý kiến như sau: 
 Theo Văn bản số VN-05_1DEV-21-LE-063 ngày 15/01/2021 của IGPV, 
quy mô của dự án mỏ Sao Vàng – Đại Nguyệt bao gồm 01 giàn trung tâm (Sao 
vàng CPP), một Giàn đầu giếng (Đại Nguyệt WHP) và 01 tàu chứa dầu Golden 
Star (FSO-GS) được định nghĩa là cảng dầu khí ngoài khơi Sao Vàng – Đại 
Nguyệt. 

Căn cứ quy định tại khoản 13 Điều 3 Luật Xây dựng số 50/2014/QH13 
được sửa đổi, bổ sung tại điểm d khoản 1 Điều 1 Luật Sửa đổi, bổ sung một số 
điều của Luật Xây dựng số 62/2020/QH14 thì công trình xây dựng được định 
nghĩa là “sản phẩm được xây dựng theo thiết kế, tạo thành bởi sức lao động của 
con người, vật liệu xây dựng, thiết bị lắp đặt vào công trình, được liên kết định 
vị với đất, có thể bao gồm phần dưới mặt đất, phần trên mặt đất, phần dưới mặt 
nước và phần trên mặt nước”. Như vậy theo các định nghĩa trên, tàu chứa dầu 
Golden Star (FSO-GS) không phải là công trình xây dựng theo quy định của 
pháp luật về xây dựng, vì vậy không thuộc đối tượng phải thực hiện kiểm tra 
công tác nghiệm thu theo quy định.  

Trên đây là ý kiến của Bộ Xây dựng về việc kiểm tra công tác nghiệm thu 
công trình xây dựng; Bộ Xây dựng thông báo để Văn phòng điều hành Idemitsu 
Gas Production (Vietnam) Co., Ltd tại Thành phố Hồ Chí Minh được biết và 
triển khai thực hiện./. 
Nơi nhận: 
- Như trên; 
- Bộ trưởng Phạm Hồng Hà (để b/c); 
- TTr Lê Quang Hùng (để b/c); 
- Lưu: VP; GĐ. 
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