
 

BỘ XÂY DỰNG 
 

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

 
Số: 4490/BXD-KHCN 

V/v xin ý kiến áp dụng cấp độ dẻo 
thấp DCL đối với Khu chung cư hỗn 
hợp – Dự án đầu tư Phát triển đô thị 
tại Phân khu số 4 thuộc Khu đô thị du 
lịch sinh thái Nhơn Hội, tỉnh Bình 
Định 

Hà Nội, ngày 16 tháng  9 năm 2020 

 

Kính gửi: Công ty Cổ phần Phát triển Bất động sản Phát Đạt 

Bộ Xây dựng nhận được công văn số 423/2020/PĐ-TK ngày 12/8/2020 của 
Công ty Cổ phần Phát triển Bất động sản Phát Đạt về việc xin ý kiến áp dụng cấp 
độ dẻo thấp DCL đối với Khu chung cư hỗn hợp – Dự án đầu tư Phát triển đô thị 
tại Phân khu số 4 thuộc Khu đô thị du lịch sinh thái Nhơn Hội, tỉnh Bình Định. Sau 
khi xem xét, Bộ Xây dựng có ý kiến như sau: 

1. Về việc áp dụng quy chuẩn kỹ thuật, tiêu chuẩn quốc gia và tiêu 
chuẩn xây dựng nước ngoài trong hoạt động đầu tư xây dựng: 

- Việc thiết kế phải tuân theo các quy chuẩn kỹ thuật quốc gia hiện hành. 
Trong trường hợp này, số liệu động đất là trị số đỉnh gia tốc nền phải lấy đúng theo 
quy chuẩn kỹ thuật quốc gia “QCVN 02:2009/BXD Số liệu điều kiện tự nhiên 
dùng trong xây dựng”. 

- Theo Điều 23, Luật Tiêu chuẩn và Quy chuẩn kỹ thuật 2006 thì tiêu chuẩn 
là tự nguyện áp dụng (trừ toàn bộ hoặc một phần tiêu chuẩn cụ thể trở thành bắt 
buộc áp dụng khi được viện dẫn trong văn bản quy phạm pháp luật, quy chuẩn kỹ 
thuật).  

- Chủ đầu tư xem xét, quyết định và chịu trách nhiệm về việc áp dụng hệ 

thống các tiêu chuẩn quốc gia, tiêu chuẩn cơ sở hoặc hệ thống tiêu chuẩn xây dựng 

nước ngoài cho các hoạt động xây dựng do mình quản lý theo Thông tư số 

18/2010/TT-BXD ngày 15/10/2010 của Bộ Xây dựng quy định việc áp dụng quy 

chuẩn, tiêu chuẩn trong hoạt động xây dựng. 

2. Về việc áp dụng cấp độ dẻo thấp (DCL) trong thi ết kế kháng chấn 
công trình: 

Theo hướng dẫn của tiêu chuẩn quốc gia “TCVN 9386:2012 Thiết kế công 
trình chịu động đất” đối với động đất mạnh (ag≥0,08g) thì phải tính toán và cấu tạo 
kháng chấn. Tiêu chuẩn này khuyến cáo sử dụng cấp độ dẻo trung bình hoặc cấp 
độ dẻo cao và cũng không cấm sử dụng cấp độ dẻo thấp để thiết kế kháng chấn cho 



 

công trình. Do đó, nếu lựa chọn thiết kế kháng chấn sử dụng cấp độ dẻo thấp thì 
đơn vị tư vấn thiết kế phải chịu trách nhiệm với phương án của mình sao cho việc 
thiết kế an toàn và hợp lý. 

Trường hợp áp dụng tiêu chuẩn nước ngoài cho dự án, việc thiết kế kháng 
chấn phải tính đến các tổ hợp tải trọng có tải trọng động đất, trong đó cần lưu ý trị 
số đỉnh gia tốc nền được quy định trong quy chuẩn kỹ thuật quốc gia “QCVN 
02:2009/BXD Số liệu điều kiện tự nhiên dùng trong xây dựng”, cũng như các tổ 
hợp tải trọng khác theo tiêu chuẩn áp dụng cho dự án. 

Trên đây là ý kiến của Bộ Xây dựng, đề nghị Công ty Cổ phần Phát triển Bất 
động sản Phát Đạt nghiên cứu, xây dựng công trình đảm bảo an toàn, hiệu quả đầu 
tư và đúng quy định của pháp luật./. 

Nơi nhận: 
- Như trên; 
- TT Lê Quang Hùng (để b/c); 
- Lưu: VT, KHCN&MT.  
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