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So:433  /BXD-HDXD 
V/v huâng dn ye thu tic an 
toàn cong trInh xây dirng h 
thông DMTMN 

Ha Nói, ngày 2ithang 9 nàm 2022. 

TIPDOAN D1N LIJCYITNAM KInh gUi: Tp don Din lirc Vit Nam 
A' . f  

DEN 
Ngày:. 

Chuy'ir
:Xy thrng nhân duGc 'än bàn s 5043/EVN-KD ngày 08/9/2022 

So va ky	 n hrc Vit Narn d nghj hLró'ng dn v thU tVc  an toàn cong 
trInh xây drng các h thông din rnt tri mái nhà dirc thirc hin theo Quyêt 
djnh so 13/2020/QD-TTg ngày 06/4/2020 cUa ThU tuâng ChInh phU ye co chê 
khuyên khIch phát triên din m.t tthi tai  Vit Nam. Sau khi nghiên cüu, B 
Xây drng có kiên lien quan den an toàn cong trInh nhu sau: 

Pháp 1ut xây drng quy djnh dy dU v quãn l an toàn cong trInh xay 

drng (bao gôm cã trInh tr, thU tiic, ho s, trách nhim dánh giá an toàn cong 
trInh). Theo quy djnh cUa pháp Iut ye xây dirng, các chU the tham gia qua 
trInh phát triOn h thông din rnt tthi mái nhà (trong do bao gôm chU dâu tu, 
các nba thâu và các to chirc, cá nhân khac) chju trách nhim ye an toàn cong 
trInh xây drng. 

Thixc hin kin chi do cUa ThU tung ChInh phU ti cong van s 
4844/VPCP-CN ngày 17/6/2020, B Xây dirng dã có van bàn so 6242/BXD-
KHCN ngày 28/12/2020 gUi Uy ban nhân dan các tinh, thành,phô trrc thuc 
Trung iing phô biCn tài 1iu "Hi.thng dn k' thut lien quan den an toãn cOng 
trInh xây drng khi lap dt h thông din m.t tthi mái nhà (HDKTXD:2020)". 
Tài lieu nay dua ra các hithng dn k9 thut lien quan den an toàn cong trinh 
xay dirng khi lap d.t h thông din mt tthi mái nba có cong suât không qua 
01MW. 

Dê nghj Tp doàn Din hrc Vit Nam can cU quy djnh và các huâng 
dan nêu trên có trách nhim hixâng dan các chU dâu tu thirc hin h thông din 
mt tthi rnái nhà thirc hin V Cong tác an toàn cong trInh xây dmg và hoàn 
thin ho sci theo quy djnh cUa pháp lu.t. 

V các ni dung khác lien quan dn trInh t1r, thU t1ic thirc hin du tu 
lap dt h thông din mt tthi mái nba, nêu có các vuàng mac, dê nghj Tp 
doàn Din h.rc Vit Nam lien h vâi Bô Cong Thuong dê dugc hiicng dn 
theo quy djnh ti Khoân 1 Diêu 10 Quyêt djnh s 13/2020/QD-TTg ngây 
06/4/2 020 cUa ThU tLrâng ChInh phil 



Trén day là kin cüa B Xây dung, d nghj Tp doàn Din 1xc Vit 
Nam nghiên ciru, thrc hin./. 

Noi n/ian: 
- Nhu trên; 
- BT Nguyn Thanh Nghj (de b/c); 
- TT Lê Quang Hing (dê b/c); 
- B Cong Thirong (dê trâ lôi van ban 

so 388 1/BCT-DL ngày 07/7/2022); 
- Luu: VT, PC, HDXD (NLD - 07). 

TL. BO TRIIONG 
KT. CUC TRIJONG CUC QUAN LY 

HOAT BONG XAY DUNG 
UCTRUNG'4- 

àî Van Du'O'ng 
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