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V/v: hướng dẫn giải quyết vướng mắc 

liên quan đến công tác thiết kế các công 
trình sửa chữa khu ga đường sắt. 

 Hà Nội, ngày 07 tháng 11 năm 2022 

 

 

 

 Kính gửi: Tổng công ty đường sắt Việt Nam 
 

 Bộ Xây dựng nhận được nhận được Văn bản số 2851/ĐS-QLHT ngày 
20/9/2022 của Tổng công ty đường sắt Việt Nam về việc hướng dẫn giải quyết 
vướng mắc liên quan đến công tác thiết kế các công trình sửa chữa khu ga 
đường sắt (Văn bản số 2851/ĐS-QLHT); sau khi nghiên cứu, Bộ Xây dựng có ý 
kiến như sau: 
 1. Theo quy định tại điểm b khoản 1 Điều 3 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 (Nghị định số 
06/2021/NĐ-CP), công trình được phân loại theo công năng sử dụng gồm: công 
trình sử dụng cho mục đích dân dụng; công trình sử dụng cho mục đích sản xuất 
công nghiệp; công trình cung cấp các cơ sở, tiện ích hạ tầng kỹ thuật; công trình 
phục vụ giao thông vận tải; công trình phục vụ sản xuất nông nghiệp và phát 
triển nông thôn; công trình sử dụng cho mục đích quốc phòng, an ninh. Công 
năng sử dụng của công trình có thể được tạo ra bởi một công trình độc lập, một 
tổ hợp các công trình hoặc một dây chuyền công nghệ gồm nhiều hạng mục 
công trình có mối quan hệ tương hỗ với nhau tạo nên công năng chung. Vì vậy, 
trường hợp các hạng mục công trình được nêu tại Văn bản số 2851/ĐS-QLHT 
thuộc tổ hợp công trình phục vụ cho mục đích giao thông thì được phân loại là 
công trình giao thông theo quy định tại điểm b khoản 1 Điều 3 và Mục IV Phụ 
lục I Nghị định số 06/2021/NĐ-CP. 
 2. Căn cứ quy định tại điểm b khoản 1 Điều 85 Nghị định số 15/2021/NĐ-
CP ngày 03/3/2021 của Chính phủ quy định chi tiết một số nội dung về quản lý 
dự án đầu tư xây dựng (Nghị định số 15/2021/NĐ-CP), trường hợp tổ chức đã 
được cấp chứng chỉ năng lực hoạt động xây đối với l ĩnh vực thiết kế, thẩm tra 
thiết kế xây dựng công trình dân dụng thì được thực hiện thiết kế, thẩm tra thiết 
kế xây dựng công trình theo quy định tại Mục 3.1 Phụ lục VII Nghị định số 
15/2021/NĐ-CP.  
 Tổng công ty đường sắt Việt Nam căn cứ quy định về việc xác định cấp 
công trình nhà, kết cấu dạng nhà tại Phụ lục 2 Thông tư số 06/2021/TT-BXD 
ngày 30/6/2021 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 để xác 
định các tổ chức có đủ điều kiện năng lực thực hiện thiết kế, thẩm tra thiết kế 
đối với các công trình được nêu tại Văn bản số 2851/ĐS-QLHT. Phạm vi hoạt 
động xây dựng của các cá nhân được cấp chứng chỉ hành nghề thiết kế xây dựng 
xác định theo quy định tại Mục 3 Phụ lục VI Nghị định số 15/2021/NĐ-CP.  



 

 Trên đây là ý kiến của  Bộ Xây dựng về việc hướng dẫn giải quyết vướng 
mắc liên quan đến công tác thiết kế các công trình sửa chữa khu ga đường sắt; 
Bộ Xây dựng thông báo để Tổng công ty đường sắt Việt Nam được biết và triển 
khai thực hiện./. 
 

Nơi nhận: 
- Như trên; 
- Bộ trưởng Nguyễn Thanh Nghị (để b/c); 
- Lưu: VT; GĐ. 

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

VỀ CHẤT LƯỢNG CÔNG TRÌNH XÂY D ỰNG 
PHÓ CỤC TRƯỞNG 

 
 

(đã ký) 
 
 

Ngô Lâm 



 

BỘ XÂY DỰNG 
Đơn vị: Cục Giám định nhà nước 
về chất lượng công trình xây dựng 

PHIẾU TRÌNH GI ẢI QUYẾT CÔNG VIỆC 
Ngày trình văn bản:       /10/2022 

Kính trình: Thứ trưởng Lê Quang Hùng 

Vấn đề trình: hướng dẫn về việc hướng dẫn giải quyết vướng mắc liên quan đến công tác thiết 
kế các công trình sửa chữa khu ga đường sắt. 
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Ý ki ến của Đơn vị chủ trì soạn thảo: Ý ki ến giải quyết của Lãnh đạo Bộ: 
1. Tóm tắt nội dung và và kiến nghị giải quyết:  
Nội dung: 
trả lời Tổng công ty đường sắt Việt Nam về việc về 
việc hướng dẫn giải quyết vướng mắc liên quan đến 
công tác thiết kế các công trình sửa chữa khu ga đường 
sắt. 
 
Ki ến nghị: 
Kính đề nghị Thứ trưởng xem xét và ký ban hành 

7. Thời gian trình và người tiếp nhận: 
7.1. Thời gian trình: 
Lần 1 Lần 2 Lần 3 Lần 4 

    
7.2. Người ti ếp nhận: 

 
 

2. Cơ sở ban hành văn bản: 8. Chuyên viên tổng hợp: 
- Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật; 
- Luật Xây dựng; 
- Nghị định số 34/2016/NĐ-CP ngày 14/5/2016 của Chính 
phủ; 
- Nghị định Nghị định số 81/2017/NĐ-CP ngày 17/7/2017 
của Chính phủ; 
 

 

3. Ý kiến tham gia của các đơn vị phối hợp 9. Vụ Pháp chế thẩm định văn bản QPPL: 
  

 
 
 

4. Chuyên viên soạn thảo văn bản: 10. Ý kiến Lãnh đạo Văn phòng: 
 
 

 
Nguyễn Việt Sơn 

 

5. Xác định mức độ mật của văn bản: 
Thường Mật Tối mật 

 
                                            

 
 
 
11.  Lưu văn bản trên mạng XDNET 01: 

11.1. Có lưu trên mạng: 

11.2. Không lưu trên mạng: 

6. Lãnh đạo đơn vị chủ trì soạn thảo văn bản: 
 
 

Ngô Lâm 
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