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         Số: 2927/BXD-GĐ 
                   V/v phúc đáp văn bản số 702/2022/CV  

           ngày 12/7/2022 của Công ty Cổ phần 
 

          tư vấn kiểm định xây dựng Quốc tế 
          

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

                        

         Hà Nội, ngày  02 tháng 8 năm 2022 

Kính gửi: Công ty Cổ phần tư vấn kiểm định Quốc tế (ICCI) 
 

 Bộ Xây dựng nhận được văn bản số 702/2022/CV ngày 12/7/2022 của Công 

ty Cổ phần tư vấn kiểm định Quốc tế về việc giải đáp về công tác kiểm định chất 

lượng công trình công nghiệp nặng. Căn cứ các quy định tại 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; sau khi xem xét, Bộ Xây dựng có ý kiến như 

sau: 

1. Theo quy định tại khoản 1 Điều 83 Nghị định số 15/2021/NĐ-CP thì tổ 

chức phải có đủ điều kiện năng lực khi tham gia hoạt động xây dựng đối với các 

lĩnh vực quy định tại điểm a đến điểm h khoản này, trong đó có bao gồm lĩnh vực 

kiểm định xây dựng; cũng theo quy định tại khoản 2 Điều này thì tổ chức tham gia 

hoạt động xây dựng trong lĩnh vực kiểm định xây dựng không thuộc đối tượng 

phải có chứng chỉ năng lực hoạt động xây dựng. 

2. Điều kiện năng lực hoạt động xây dựng của tổ chức kiểm định xây dựng 

được quy định tại Điều 97 Nghị định số 15/2021/NĐ-CP; trong đó, các điều kiện 

tương ứng với các hạng năng lực và phạm vi hoạt động theo loại và cấp công trình 

đã được quy định cụ thể tại khoản 1 và khoản 2 Điều này. Đối với từng trường hợp 

cụ thể, đề nghị Công ty Cổ phần tư vấn kiểm định Quốc tế căn cứ các quy định 

nêu trên để nghiên cứu, tổ chức thực hiện./. 
 

Nơi nhận: 
- Như trên; 
- Thứ trưởng Lê Quang Hùng (để b/c); 
- Cục trưởng (để b/c); 
- Lưu VT, GĐ. 
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