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Kính gửi: Tổng công ty Đầu tư Phát triển Hạ tầng Đô thị UDIC 

 - Công ty TNHH Một thành viên 

 
 Bộ Xây dựng nhận được Văn bản số 237/CV-UDIC ngày 09/4/2020 của Tổng 
công ty Đầu tư Phát triển Hạ tầng Đô thị UDIC - Công ty TNHH Một thành viên về 
việc đề nghị hướng dẫn tình huống trong hoạt động xây dựng. Sau khi nghiên cứu, 
Bộ Xây dựng có ý kiến như sau: 

Theo quy định tại Khoản 38 Điều 3 Luật Xây dựng năm 2014 thì “Thi công 
xây dựng công trình gồm xây dựng và lắp đặt thiết bị đối với công trình xây dựng 
mới, sửa chữa, cải tạo, di dời, tu bổ, phục hồi; phá dỡ công trình; bảo hành, bảo trì 
công trình xây dựng”. Do đó, căn cứ quy định tại Khoản 32 Điều 1 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, trường hợp Quý công ty đã được cấp chứng chỉ năng lực hoạt động 
xây dựng với nội dung thi công xây dựng công trình Dân dụng hạng I thì được tham 
gia thi công phần xây dựng và lắp đặt thiết bị các cấp công trình dân dụng. 

Trên đây là ý kiến của Bộ Xây dựng, đề nghị Quý Công ty cứu và thực hiện./. 
 

 
Nơi nhận: 

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