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Tổng Công ty Mạng lưới Viettel - 
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Quân đội (VTNet) 

Hà Nội, ngày 28 tháng 02 năm 2020 

Kính gửi: Tổng Công ty Mạng lưới Viettel (VTNet) 

Bộ Xây dựng nhận được Văn bản số 4401/VTNet-BQLDAHTVT ngày 

15/12/2019 của Tổng Công ty Mạng lưới Viettel - Tập đoàn Công nghiệp - Viễn 

thông Quân đội (VTNet) hỏi về việc phân cấp công trình kéo cáp trong Thông tư 

số 07/2019/TT-BXD ngày 07 tháng 11 năm 2019 của Bộ trưởng Bộ Xây dựng về 

việc sửa đổi, bổ sung, thay thế một số quy định tại Thông tư số 03/2016/TT-BXD 

ngày 10 tháng 3 năm 2016 của Bộ trưởng Bộ xây dựng quy định về phân cấp 

công trình xây dựng và hướng dẫn áp dụng trong quản lý hoạt động đầu tư xây 

dựng có hiệu lực thi hành từ ngày 01 tháng 01 năm 2020 (sau đây viết tắt là 

Thông tư số 07/2019/TT-BXD). Sau khi xem xét trên cơ sở các quy định liên 

quan, Bộ Xây dựng trả lời như sau: 

1. Đối với công trình cáp tín hiệu viễn thông chỉ thực hiện công tác kéo, 

lắp đặt cáp mà không có công việc hạng mục xây dựng thì không phải xác định 

cấp công trình. 

2. Đối với công trình cáp tín hiệu viễn thông đã được phê duyệt thiết kế 

trước ngày Thông tư số 07/2019/TT-BXD có hiệu lực thì không phải xác định lại 

cấp công trình và thực hiện kiểm tra nghiệm thu theo quy định tại Nghị định số 

46/2015/NĐ-CP ngày 12 tháng 5 năm 2015 của Chính phủ về quản lý chất lượng 

và bảo trì công trình xây dựng. 

3. Đối với công trình cáp tín hiệu viễn thông đã được phê duyệt thiết kế 

trước ngày Thông tư số 07/2019/TT-BXD có hiệu lực có nhu cầu điều chỉnh thiết 

kế mà phải thực hiện thẩm định lại thiết kế bởi cơ quan có thẩm quyền sau ngày 

Thông tư số 07/2019/TT-BXD có hiệu lực thì phải xác định lại cấp công trình 

theo quy định tại Thông tư số 07/2019/TT-BXD. 

4. Ngoài ra, đối với các dự án cụ thể có quy mô nhỏ cần rút ngắn thời gian 

thực hiện chủ đầu tư gửi văn bản báo cáo và đề xuất với Bộ Xây dựng để xem xét 

quyết định. 
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Trên đây là nội dung trả lời của Bộ Xây dựng. Đề nghị VTNet tiếp thu thực 

hiện./. 

Nơi nhận: 

- Như trên; 

- Thứ trưởng Lê Quang Hùng (để b/c); 

- Cục trưởng (để b/c); 

- Lưu VT, GĐ. 

TL. BỘ TRƯỞNG 
KT. CỤC TRƯỞNG CỤC GIÁM ĐỊNH NHÀ NƯỚC 
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