
  
 

BỘ XÂY DỰNG CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

Số: 21/2014/TT-BXD  

                Hà Nội, ngày 29 tháng 12 năm 2014 
 

THÔNG TƯ 

Ban hành Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về 
Xây dựng công trình đảm bảo người khuyết tật tiếp cận sử dụng 

 

Căn cứ Nghị định số 62/2013/NĐ-CP ngày 25/06/2013 của Chính phủ quy 
định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Xây dựng; 

Căn cứ Nghị định số 127/2007/NĐ-CP ngày 01/8/2007 của Chính phủ quy 
định chi tiết thi hành một số điều của Luật Tiêu chuẩn và Quy chuẩn kỹ thuật; 

Xét đề nghị của Vụ trưởng Vụ Khoa học Công nghệ và Môi trường, 
 Bộ trưởng Bộ Xây dựng ban hành Thông tư ban hành Quy chuẩn kỹ thuật 
quốc gia về “Xây dựng công trình đảm bảo người khuyết tật tiếp cận sử dụng”, 
mã số QCVN 10:2014/BXD. 

 
 Điều 1. Ban hành kèm theo Thông tư này Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về 
“Xây dựng công trình đảm bảo người khuyết tật tiếp cận sử dụng”, mã số QCVN 
10:2014/BXD.  
 Điều 2. Thông tư này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 01 tháng 7 năm 2015. 
 Điều 3. Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính 
phủ, Chủ tịch Uỷ ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương và các 
tổ chức, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Thông tư này./. 
 
 
Nơi nhận:          
- Ban Bí thư Trung ương Đảng (để báo cáo); 
- Hội đồng dân tộc và các Uỷ ban của Quốc hội; 
- Thủ tướng, các PTT Chính phủ; 
- Các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc CP; 
- HĐND, UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc TW; 
- Văn phòng Chính phủ; 
- Văn phòng Quốc hội;  
- Văn phòng Chủ tịch nước;  
- Văn phòng TW và các Ban của Đảng; 
- Cục Kiểm tra văn bản QPPL, Bộ Tư pháp; 
- Viện Kiểm sát nhân dân tối cao; Toà án nhân dân tối cao; 
- Cơ quan Trung ương của các đoàn thể; 
- Sở Xây dựng các tỉnh, thành phố trực thuộc TW; Sở QHKT TP 
Hà Nội, TP HCM; 
- Các Cục, Vụ, Viện, Văn phòng, Thanh tra XD; 
- Công báo, Website của Chính phủ, Website của Bộ Xây 
dựng; 
- Lưu: VP, PC, KHCN&MT (10). 

KT.BỘ TRƯỞNG 

THỨ TRƯỞNG 

 

                (đã  ký) 

 

 

Nguyễn Đình Toàn 
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