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Kính gửi: Sở Xây dựng tỉnh Bình Định 
 
 

Bộ Xây dựng nhận được Văn bản số 1289/SXD-QLXD&VL ngày 
02/6/2021 của Sở Xây dựng tỉnh Bình Định đề nghị hướng dẫn về phân cấp công 
trình quảng cáo gắn vào công trình có sẵn. Bộ Xây dựng có ý kiến như sau: 

1. Căn cứ thuật ngữ “công trình xây dựng” quy định tại khoản 10 Điều 3 
Luật Xây dựng thì màn hình quảng cáo ngoài trời, biển hiệu, bảng quảng cáo 
được gắn vào công trình hiện hữu là bộ phận gắn thêm vào công trình. Việc lắp 
đặt bộ phận nêu trên vào công trình hiện hữu không làm thay đổi công năng sử 
dụng của công trình và Luật Xây dựng không quy định việc xác định cấp cho bộ 
phận gắn thêm vào công trình. 

2. Đối với các công trình hiện hữu: 

Việc xác định loại công trình đã có hướng dẫn cụ thể tại Nghị định số 
06/2021/NĐ-CP ngày 26/01/2021 của Chính phủ quy định chi tiết một số nội 
dung về quản lý chất lượng, thi công xây dựng và bảo trì công trình xây dựng; 

Việc xác định chiều cao của công trình đã có hướng dẫn cụ thể tại phần ghi 
chú bảng 2 phụ lục 2 Thông tư số 03/2016/TT-BXD ngày 10/3/2016 và khoản 1 
Điều 1 Thông tư số 07/2019/TT-BXD ngày 07/11/2019 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. 

Trên đây là ý kiến của Bộ Xây dựng, đề nghị Sở Xây dựng tỉnh Bình Định 
nghiên cứu, thực hiện./. 
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