
MỤC LỤC 

CHƯƠNG 1. KHÁI NIỆM CHUNG VÀ QUẢN LÝ NHÀ NƯỚC VỀ  XÂY DỰNG

 2 

1.1 KHÁI NIỆM, ĐỐI TƯỢNG, PHẠM VI ĐIỀU CHỈNH VÀ CÁC THUẬT NGỮ 

TRONG LUẬT XÂY DỰNG. ..................................................................................................... 2 

1.1.1 Khái niệm luật xây dựng. .......................................................................................... 2 

1.1.2 Luật Xây dựng và các Nghị định, Thông tư hướng dẫn thi hành Luật XD ............... 2 

1.1.3 Đối tượng áp dụng ..................................................................................................... 7 

1.1.4 Phạm vi điều chỉnh .................................................................................................... 7 

1.1.5 Các thuật ngữ dùng trong Luật Xây dựng (ĐIỀU 3). ................................................ 7 

1.2 NGUYÊN TẮC CƠ BẢN TRONG HOẠT ĐỘNG ĐẦU TƯ XÂY DỰNG, MỤC 

ĐÍCH VÀ YÊU CẦU CỦA LUẬT XÂY DỰNG, QUẢN LÝ NHÀ NƯỚC VỀ XÂY DỰNG.

 12 

1.2.1 Nguyên tắc cơ bản trong hoạt động xây dựng ......................................................... 12 

1.2.2 Mục đích và yêu cầu của luật xây dựng .................................................................. 12 

1.2.3 Nội dung quản lý nhà nước về xây dựng (Điều 160) .............................................. 13 

1.2.4 Cơ quan quản lý nhà nước về xây dựng (Điều 161, 162, 163, 164, 165) ............... 14 

1.2.4.1 Trách nhiệm của Chính phủ ...................................................14 

1.2.4.2 Trách nhiệm của Bộ Xây dựng ...............................................14 

1.2.4.3 Trách nhiệm của các bộ, cơ quan ngang bộ ...........................15 

1.2.4.4 Trách nhiệm của Ủy ban nhân dân các cấp ............................16 

1.2.4.5 Thanh tra xây dựng .................................................................17 

1.2.4.6 Quy định chung về điều kiện năng lực của tổ chức, cá nhân hoạt 

động xây dựng (Điều 148) ............................................................................17 

1.2.4.7 Chứng chỉ hành nghề hoạt động xây dựng (Điều 149) ..........18 

1.2.4.8 Điều kiện của cá nhân hành nghề độc lập (Điều 158) ............19 

1.2.4.9 Quản lý và giám sát năng lực hoạt động xây dựng (Điều 159)

 19 

 

 



CHƯƠNG 1. KHÁI NIỆM CHUNG VÀ QUẢN LÝ NHÀ NƯỚC 

VỀ  XÂY DỰNG 

 

Mục tiêu: Sau khi học xong chương này, sinh viên biết được định nghĩa, đối 

tượng, phạm vi điều chỉnh của Luật xây dựng; Các thuật ngữ trong Luật xây dựng; 

Nguyên tắc cơ bản trong hoạt động xây dựng; Mục đích và yêu cầu của luật xây 

dựng; Quản lý nhà nước về xây dựng;Trình tự đầu tư xây dựng; 

1.1 KHÁI NIỆM, ĐỐI TƯỢNG, PHẠM VI ĐIỀU CHỈNH VÀ CÁC THUẬT 

NGỮ TRONG LUẬT XÂY DỰNG. 

1.1.1 Khái niệm luật xây dựng. 

Luật Xây dựng là văn bản quy phạm pháp luật do Quốc Hội ban hành nhằm 

điều chỉnh các quan hệ trong lĩnh vực xây dựng: quy định về quyền, nghĩa vụ, trách 

nhiệm của cơ quan, tổ chức, cá nhân và quản lý nhà nước trong hoạt động đầu tư xây 

dựng. 

1.1.2 Luật Xây dựng và các Nghị định, Thông tư hướng dẫn thi hành Luật 
XD 

Luật Xây dựng, số 50/2014/QH13 thông qua ngày 18/06/2014. Luật này quy 

định về hoạt động xây dựng; gồm 10 chương, 168 điều có hiệu lực từ ngày 

01/01/2015. Các văn bản dưới luật theo danh sách dưới đây. 

TT Tên, số, trích yếu văn bản 

Cơ 

quan 

ban 

hành 

Ngày có 

hiệu lực 

1 Luật Xây dựng năm 2014 
Quốc 

hội 
01/01/2015 

2 
Nghị định số 32/2015/NĐ-CP về quản lý chi 

phí đầu tư xây dựng 

Chính 

phủ 
10/5/2015 

3 
Nghị định số 37/2015/NĐ-CP quy định chi tiết 

về hợp đồng xây dựng 

Chính 

phủ 
15/6/2015 

4 
Nghị định số 44/2015/NĐ-CP quy định chi tiết 

một số nội dung về quy hoạch xây dựng 

Chính 

phủ 
30/6/2015 



TT Tên, số, trích yếu văn bản 

Cơ 

quan 

ban 

hành 

Ngày có 

hiệu lực 

5 
Nghị định số 46/2015/NĐ-CP về quản lý chất 

lượng và bảo trì công trình xây dựng 

Chính 

phủ 
01/7/2015 

6 
Nghị định số 59/2015/NĐ-CP về quản lý dự án 

đầu tư xây dựng 

Chính 

phủ 
05/8/2015 

7 

Nghị định số 119/2015/NĐ-CP quy định bảo 

hiểm bắt buộc trong hoạt động đầu tư xây 

dựng 

Chính 

phủ 
10/02/2016 

8 

Nghị định số 24a/2016/NĐ-CP ngày 

05/4/2016 của Chính phủ : Về quản lý vật 

liệu xây dựng 

Chính 

phủ 
26/5/2016 

9 

Nghị định số 53/2017/NĐ-CP của Chính phủ : 

Quy định các loại giấy tờ hợp pháp về đất đai 

để cấp giấy phép xây dựng 

Chính 

phủ 
25/6/2017 

10 

Nghị định số 62/2016/NĐ-CP ngày 01/7/2016 

của Chính phủ: Quy định về điều kiện hoạt 

động giám định tư pháp xây dựng và thí 

nghiệm chuyên ngành xây dựng. 

Chính 

phủ 
1/7/2016 

11 

Thông tư số 08/2017/TT-BXD ngày 16/5/2017 

của Bộ Xây dựng quy định về quản lý chất 

thải rắn xây dựng 

Bộ Xây 

dựng 
1/7/2017 

12 

Thông tư số 06/2017/TT-BXD ngày 

25/04/2017 của Bộ Xây dựng hướng dẫn hoạt 

động thí nghiệm chuyên ngành xây dựng 

Bộ Xây 

dựng 
15/6/2017 

13 

Thông tư số 05/2017/TT-BXD ngày 

05/04/2017 của Bộ Xây dựng hướng dẫn xác 

định, quản lý chi phí quy hoạch xây dựng và 

quy hoạch đô thị. 

Bộ Xây 

dựng 
1/6/2017 



TT Tên, số, trích yếu văn bản 

Cơ 

quan 

ban 

hành 

Ngày có 

hiệu lực 

14 

Thông tư số 04/2017/TT-BXD ngày 30/3/2017 

của Bộ Xây dựng quy định về quản lý an toàn 

lao động trong xây dựng công trình 

Bộ Xây 

dựng 
15/5/2017 

15 

Thông tư số 03/2017/TT-BXD ngày 16/3/2017 

của Bộ Xây dựng hướng dẫn xác định chi phí 

bảo trì công trình xây dựng. 

Bộ Xây 

dựng 
1/5/2017 

16 

Thông tư số 02/2017/TT-BXD ngày 

01/03/2017 của Bộ Xây dựng về việc hướng 

dẫn về quy hoạch xây dựng nông thôn. 

Bộ Xây 

dựng 
15/4/2017 

17 

 

Thông tư số 01/2017/TT-BXD ngày 

06/02/2017 của Bộ Xây dựng về việc hướng 

dẫn xác định và quản lý chi phí khảo sát xây 

dựng. 

Bộ Xây 

dựng 
6/2/2017 

18 

Thông tư số 29/2016/TT-BXD ngày 

29/12/2016 của Bộ Xây dựng về việc ban 

hành quy trình kiểm định kỹ thuật an toàn đối 

với cần trục tháp, máy vận thăng và sàn treo 

nâng người sử dụng trong thi công xây dựng. 

Bộ Xây 

dựng 
29/12/2016 

19 

Thông tư số 26/2016/TT-BXD ngày 

26/10/2016 của Bộ Xây dựng về việc quy 

định chi tiết một số nội dung về quản lý chất 

lượng và bảo trì công trình xây dựng. 

Bộ Xây 

dựng 
26/10/2016 

20 

Thông tư số 24/2016/TT-BXD ngày 

01/09/2016 của Bộ Xây dựng Sửa đổi, bổ 

sung một số điều của các thông tư liên quan 

đến quản lý dự án đầu tư xây dựng. 

Bộ Xây 

dựng 
1/9/2016 

http://www.xaydung.gov.vn/web/guest/home/-/legal/2pBh/vi_VN/18/346757/37
http://www.xaydung.gov.vn/web/guest/home/-/legal/2pBh/vi_VN/18/346757/37
http://www.xaydung.gov.vn/web/guest/home/-/legal/2pBh/vi_VN/18/346757/37
http://www.xaydung.gov.vn/web/guest/home/-/legal/2pBh/vi_VN/18/346757/37
http://www.xaydung.gov.vn/web/guest/home/-/legal/2pBh/vi_VN/18/346757/37
http://www.xaydung.gov.vn/web/guest/home/-/legal/2pBh/vi_VN/18/344861/37
http://www.xaydung.gov.vn/web/guest/home/-/legal/2pBh/vi_VN/18/344861/37
http://www.xaydung.gov.vn/web/guest/home/-/legal/2pBh/vi_VN/18/344861/37
http://www.xaydung.gov.vn/web/guest/home/-/legal/2pBh/vi_VN/18/344861/37
http://www.xaydung.gov.vn/web/guest/home/-/legal/2pBh/vi_VN/18/344861/37
http://www.xaydung.gov.vn/web/guest/home/-/legal/2pBh/vi_VN/18/316610/37
http://www.xaydung.gov.vn/web/guest/home/-/legal/2pBh/vi_VN/18/316610/37
http://www.xaydung.gov.vn/web/guest/home/-/legal/2pBh/vi_VN/18/316610/37
http://www.xaydung.gov.vn/web/guest/home/-/legal/2pBh/vi_VN/18/316610/37
http://www.xaydung.gov.vn/web/guest/home/-/legal/2pBh/vi_VN/18/309046/37
http://www.xaydung.gov.vn/web/guest/home/-/legal/2pBh/vi_VN/18/309046/37
http://www.xaydung.gov.vn/web/guest/home/-/legal/2pBh/vi_VN/18/309046/37
http://www.xaydung.gov.vn/web/guest/home/-/legal/2pBh/vi_VN/18/309046/37


TT Tên, số, trích yếu văn bản 

Cơ 

quan 

ban 

hành 

Ngày có 

hiệu lực 

21 

Thông tư số 15/2016/TT-BXD ngày 

30/06/2016 của Bộ Xây dựng về việc hướng 

dẫn về cấp giấy phép xây dựng. 

Bộ Xây 

dựng 
30/6/2016 

22 

Thông tư số 18/2016/TT-BXD ngày 

30/06/2016 của Bộ Xây dựng quy định chi 

tiết và hướng dẫn một số nội dung về thẩm 

định, phê duyệt dự án và thiết kế, dự toán xây 

dựng công trình. 

Bộ Xây 

dựng 
30/6/2016 

23 

Thông tư số 16/2016/TT-BXD ngày 30/6/2016 

của Bộ Xây dựng hướng dẫn thực hiện một số 

điều của Nghị định số 59/2015/NĐ-CP ngày 

18/6/2015 của Chính phủ về hình thức tổ 

chức quản lý dự án đầu tư xây dựng 

Bộ Xây 

dựng 
30/6/2016 

24 

Thông tư số 17/2016/TT-BXD ngày 

30/06/2016 của Bộ Xây dựng về việc hướng 

dẫn về năng lực của tổ chức, cá nhân tham 

gia hoạt động xây dựng. 

Bộ Xây 

dựng 
30/6/2016 

25 

Thông tư số 12/2016/TT-BXD ngày 29/6/2016 

của Bộ Xây dựng Quy định về hồ sơ của 

nhiệm vụ và đồ án quy hoạch xây dựng vùng, 

quy hoạch đô thị và quy hoạch khu chức năng 

đặc thù. 

Bộ Xây 

dựng 
29/6/2016 

26 

Thông tư số 13/2016/TT-BXD ngày 29/6/2016 

của Bộ Xây dựng quy định chi tiết về thi 

tuyển, tuyển chọn phương án thiết kế kiến 

trúc công trình xây dựng. 

Bộ Xây 

dựng 
29/6/2016 

27 Thông tư số 03/2016/TT-BXD quy định về 

phân cấp công trình xây dựng và hướng dẫn 

Bộ Xây 

dựng 
15/5/2016 

http://www.xaydung.gov.vn/web/guest/home/-/legal/2pBh/vi_VN/18/303594/37
http://www.xaydung.gov.vn/web/guest/home/-/legal/2pBh/vi_VN/18/303594/37
http://www.xaydung.gov.vn/web/guest/home/-/legal/2pBh/vi_VN/18/303594/37
http://www.xaydung.gov.vn/web/guest/home/-/legal/2pBh/vi_VN/18/303736/37
http://www.xaydung.gov.vn/web/guest/home/-/legal/2pBh/vi_VN/18/303736/37
http://www.xaydung.gov.vn/web/guest/home/-/legal/2pBh/vi_VN/18/303736/37
http://www.xaydung.gov.vn/web/guest/home/-/legal/2pBh/vi_VN/18/303736/37
http://www.xaydung.gov.vn/web/guest/home/-/legal/2pBh/vi_VN/18/303736/37
http://www.xaydung.gov.vn/web/guest/home/-/legal/2pBh/vi_VN/18/303720/37
http://www.xaydung.gov.vn/web/guest/home/-/legal/2pBh/vi_VN/18/303720/37
http://www.xaydung.gov.vn/web/guest/home/-/legal/2pBh/vi_VN/18/303720/37
http://www.xaydung.gov.vn/web/guest/home/-/legal/2pBh/vi_VN/18/303720/37
http://www.xaydung.gov.vn/web/guest/home/-/legal/2pBh/vi_VN/18/303720/37
http://www.xaydung.gov.vn/web/guest/home/-/legal/2pBh/vi_VN/18/303602/37
http://www.xaydung.gov.vn/web/guest/home/-/legal/2pBh/vi_VN/18/303602/37
http://www.xaydung.gov.vn/web/guest/home/-/legal/2pBh/vi_VN/18/303602/37
http://www.xaydung.gov.vn/web/guest/home/-/legal/2pBh/vi_VN/18/303602/37
http://www.xaydung.gov.vn/web/guest/home/-/legal/2pBh/vi_VN/18/303651/37
http://www.xaydung.gov.vn/web/guest/home/-/legal/2pBh/vi_VN/18/303651/37
http://www.xaydung.gov.vn/web/guest/home/-/legal/2pBh/vi_VN/18/303651/37
http://www.xaydung.gov.vn/web/guest/home/-/legal/2pBh/vi_VN/18/303651/37
http://www.xaydung.gov.vn/web/guest/home/-/legal/2pBh/vi_VN/18/303651/37
http://www.xaydung.gov.vn/web/guest/home/-/legal/2pBh/vi_VN/18/305340/37
http://www.xaydung.gov.vn/web/guest/home/-/legal/2pBh/vi_VN/18/305340/37
http://www.xaydung.gov.vn/web/guest/home/-/legal/2pBh/vi_VN/18/305340/37
http://www.xaydung.gov.vn/web/guest/home/-/legal/2pBh/vi_VN/18/305340/37


TT Tên, số, trích yếu văn bản 

Cơ 

quan 

ban 

hành 

Ngày có 

hiệu lực 

áp dụng trong quản lý hoạt động đầu tư xây 

dựng 

28 
Thông tư số 04/2016/TT-BXD quy định giải 

thưởng về chất lượng công trình xây dựng 

Bộ Xây 

dựng 
15/5/2016 

29 
Thông tư số 06/2016/TT-BXD hướng dẫn xác 

định và quản lý chi phí đầu tư xây dựng 

Bộ Xây 

dựng 
01/5/2016 

30 
Thông tư số 07/2016/TT-BXD hướng dẫn điều 

chỉnh giá hợp đồng xây dựng 

Bộ Xây 

dựng 
01/5/2016 

31 
Thông tư số 08/2016/TT-BXD hướng dẫn một 

số nội  dung về hợp đồng tư vấn xây dựng 

Bộ Xây 

dựng 
01/5/2016 

32 
Thông tư số 09/2016/TT-BXD hướng dẫn hợp 

đồng thi công xây dựng công trình 

Bộ Xây 

dựng 
01/5/2016 

33 
Thông tư số 10/2016/TT-BXD quy định về 

cắm mốc giới theo quy hoạch xây dựng 

Bộ Xây 

dựng 
30/4/2016 

34 

Thông tư số 05/2016/TT-BXD quy định về 

quản lý chất lượng xây dựng và bảo trì nhà ở 

riêng lẽ 

Bộ Xây 

dựng 
01/01/2016 

35 

Quyết định số 1134/QĐ-BXD về việc công bố 

định mức các hao phí xác định giá ca máy và 

thiết bị thi công xây dựng 

Bộ Xây 

dựng 
15/10/2015 

36 

Công văn số 10254/BTC-ĐT về việc hướng 

dẫn mức tạm ứng đối với công việc của dự án 

được thực hiện theo hợp đồng 

Bộ Tài 

chính 
27/7/2015 

Luật Đấu thầu số 43/2013/QH13 ngày 26 tháng 11 năm 2013. Luật này quy 

định về các hoạt động đấu thầu để lựa chọn nhà thầu cung cấp dịch vụ tư vấn, mua 

sắm hàng hoá, xây lắp đối với gói thầu thuộc các dự án. 



1.1.3 Đối tượng áp dụng 

Luật Xây dựng áp dụng đối với tổ chức, cá nhân trong nước; tổ chức, cá nhân 

nước ngoài đầu tư xây dựng công trình và hoạt động xây dựng trên lãnh thổ Việt 

Nam. Trường hợp điều ước quốc tế mà Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam ký kết 

hoặc gia nhập có quy định khác với Luật này, thì áp dụng quy định của điều ước 

quốc tế đó. 

1.1.4 Phạm vi điều chỉnh 

Luật Xây dựng quy định về hoạt động xây dựng; quyền và nghĩa vụ của tổ chức, 

cá nhân đầu tư xây dựng công trình và hoạt động xây dựng. 

1.1.5 Các thuật ngữ dùng trong Luật Xây dựng (ĐIỀU 3). 

Trong Luật Xây dựng, các từ ngữ dưới đây được hiểu như sau: 

1. Báo cáo nghiên cứu tiền khả thi đầu tư xây dựng là tài liệu trình bày các nội dung 

nghiên cứu sơ bộ về sự cần thiết, tính khả thi và hiệu quả của việc đầu tư xây dựng, 

làm cơ sở xem xét, quyết định chủ trương đầu tư xây dựng. 

2. Báo cáo nghiên cứu khả thi đầu tư xây dựng là tài liệu trình bày các nội dung 

nghiên cứu về sự cần thiết, mức độ khả thi và hiệu quả của việc đầu tư xây dựng 

theo phương án thiết kế cơ sở được lựa chọn, làm cơ sở xem xét, quyết định đầu tư 

xây dựng. 

3. Báo cáo kinh tế - kỹ thuật đầu tư xây dựng là tài liệu trình bày các nội dung về sự 

cần thiết, mức độ khả thi và hiệu quả của việc đầu tư xây dựng theo phương án thiết 

kế bản vẽ thi công xây dựng công trình quy mô nhỏ, làm cơ sở xem xét, quyết định 

đầu tư xây dựng. 

4. Bộ quản lý công trình xây dựng chuyên ngành là Bộ được giao nhiệm vụ quản lý, 

thực hiện đầu tư xây dựng công trình thuộc chuyên ngành xây dựng do mình quản 

lý. 

5. Chỉ giới đường đỏ là đường ranh giới được xác định trên bản đồ quy hoạch và 

thực địa để phân định ranh giới giữa phần đất được xây dựng công trình và phần đất 

được dành cho đường giao thông hoặc công trình hạ tầng kỹ thuật, không gian công 

cộng khác. 

6. Chỉ giới xây dựng là đường giới hạn cho phép xây dựng công trình chính trên thửa 

đất. 

7. Chỉ tiêu sử dụng đất quy hoạch xây dựng là chỉ tiêu để quản lý phát triển không 

gian, kiến trúc được xác định cụ thể cho một khu vực hay một lô đất bao gồm mật 

độ xây dựng, hệ số sử dụng đất, chiều cao xây dựng tối đa, tối thiểu của công trình. 



8. Chỉ tiêu kinh tế - kỹ thuật của đồ án quy hoạch xây dựng là chỉ tiêu được dự báo, 

xác định, lựa chọn làm cơ sở đề xuất các phương án, giải pháp quy hoạch xây dựng 

bao gồm quy mô dân số, đất đai, chỉ tiêu về hạ tầng kỹ thuật, hạ tầng xã hội và môi 

trường. 

9. Chủ đầu tư xây dựng (sau đây gọi là chủ đầu tư) là cơ quan, tổ chức, cá nhân sở 

hữu vốn, vay vốn hoặc được giao trực tiếp quản lý, sử dụng vốn để thực hiện hoạt 

động đầu tư xây dựng. 

10. Công trình xây dựng là sản phẩm được tạo thành bởi sức lao động của con người, 

vật liệu xây dựng, thiết bị lắp đặt vào công trình, được liên kết định vị với đất, có 

thể bao gồm phần dưới mặt đất, phần trên mặt đất, phần dưới mặt nước và phần trên 

mặt nước, được xây dựng theo thiết kế. Công trình xây dựng bao gồm công trình dân 

dụng, công trình công nghiệp, giao thông, nông nghiệp và phát triển nông thôn, công 

trình hạ tầng kỹ thuật và công trình khác. 

11. Cốt xây dựng là cao độ xây dựng tối thiểu bắt buộc phải tuân thủ được chọn phù 

hợp với quy hoạch về cao độ nền và thoát nước mưa. 

12. Cơ quan quản lý nhà nước về xây dựng gồm Bộ Xây dựng, Ủy ban nhân dân 

tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương (sau đây gọi chung là Ủy ban nhân dân cấp 

tỉnh) và Ủy ban nhân dân huyện, quận, thị xã, thành phố thuộc tỉnh (sau đây gọi 

chung là Ủy ban nhân dân cấp huyện). 

13. Cơ quan chuyên môn về xây dựng là cơ quan chuyên môn trực thuộc Bộ Xây 

dựng, Bộ quản lý công trình xây dựng chuyên ngành; Sở Xây dựng, Sở quản lý công 

trình xây dựng chuyên ngành; Phòng có chức năng quản lý xây dựng thuộc Ủy ban 

nhân dân cấp huyện. 

14. Cơ quan chuyên môn trực thuộc người quyết định đầu tư là cơ quan, tổ chức có 

chuyên môn phù hợp với tính chất, nội dung của dự án và được người quyết định 

đầu tư giao nhiệm vụ thẩm định. 

15. Dự án đầu tư xây dựng là tập hợp các đề xuất có liên quan đến việc sử dụng vốn 

để tiến hành hoạt động xây dựng để xây dựng mới, sửa chữa, cải tạo công trình xây 

dựng nhằm phát triển, duy trì, nâng cao chất lượng công trình hoặc sản phẩm, dịch 

vụ trong thời hạn và chi phí xác định. Ở giai đoạn chuẩn bị dự án đầu tư xây dựng, 

dự án được thể hiện thông qua Báo cáo nghiên cứu tiền khả thi đầu tư xây dựng, Báo 

cáo nghiên cứu khả thi đầu tư xây dựng hoặc Báo cáo kinh tế - kỹ thuật đầu tư xây 

dựng. 

16. Điểm dân cư nông thôn là nơi cư trú tập trung của các hộ gia đình gắn kết với 

nhau trong sản xuất, sinh hoạt và các hoạt động xã hội khác trong phạm vi một khu 

vực nhất định, được hình thành do điều kiện tự nhiên, điều kiện kinh tế - xã hội, văn 

hóa và các yếu tố khác. 



17. Giấy phép xây dựng là văn bản pháp lý do cơ quan nhà nước có thẩm quyền cấp 

cho chủ đầu tư để xây dựng mới, sửa chữa, cải tạo, di dời công trình. 

18. Giấy phép xây dựng có thời hạn là giấy phép xây dựng cấp cho xây dựng công 

trình, nhà ở riêng lẻ được sử dụng trong thời hạn nhất định theo kế hoạch thực hiện 

quy hoạch xây dựng. 

19. Giấy phép xây dựng theo giai đoạn là giấy phép xây dựng cấp cho từng phần của 

công trình hoặc từng công trình của dự án khi thiết kế xây dựng của công trình hoặc 

của dự án chưa được thực hiện xong. 

20. Hoạt động đầu tư xây dựng là quá trình tiến hành các hoạt động xây dựng gồm 

xây dựng mới, sửa chữa, cải tạo công trình xây dựng. 

21. Hoạt động xây dựng gồm lập quy hoạch xây dựng, lập dự án đầu tư xây dựng 

công trình, khảo sát xây dựng, thiết kế xây dựng, thi công xây dựng, giám sát xây 

dựng, quản lý dự án, lựa chọn nhà thầu, nghiệm thu, bàn giao đưa công trình vào 

khai thác sử dụng, bảo hành, bảo trì công trình xây dựng và hoạt động khác có liên 

quan đến xây dựng công trình. 

22. Hệ thống công trình hạ tầng kỹ thuật gồm công trình giao thông, thông tin 

liên lạc, cung cấp năng lượng, chiếu sáng công cộng, cấp nước, thu gom và xử lý 

nước thải, chất thải rắn, nghĩa trang và công trình khác. 

23. Hệ thống công trình hạ tầng xã hội gồm công trình y tế, văn hóa, giáo dục, 

thể thao, thương mại, dịch vụ công cộng, cây xanh, công viên và công trình khác. 

24. Hoạt động tư vấn đầu tư xây dựng gồm lập quy hoạch xây dựng, lập dự án đầu 

tư xây dựng công trình, khảo sát, thiết kế xây dựng, thẩm tra, kiểm định, thí nghiệm, 

quản lý dự án, giám sát thi công và công việc tư vấn khác có liên quan đến hoạt động 

đầu tư xây dựng. 

25. Khu chức năng đặc thù là khu vực phát triển theo các chức năng chuyên biệt 

hoặc hỗn hợp như khu kinh tế, khu công nghiệp, khu chế xuất, khu công nghệ cao; 

khu du lịch, khu sinh thái; khu bảo tồn, khu di tích lịch sử - văn hóa; khu nghiên cứu 

đào tạo; khu thể dục thể thao; cảng hàng không, cảng biển; khu vực đầu mối hạ tầng 

kỹ thuật; khu chức năng đặc thù khác được xác định theo quy hoạch xây dựng vùng 

được phê duyệt hoặc được cơ quan nhà nước có thẩm quyền quyết định thành lập. 

26. Lập dự án đầu tư xây dựng gồm việc lập Báo cáo nghiên cứu tiền khả thi đầu tư 

xây dựng (nếu có), Báo cáo nghiên cứu khả thi đầu tư xây dựng hoặc Báo cáo kinh 

tế - kỹ thuật đầu tư xây dựng và thực hiện các công việc cần thiết để chuẩn bị đầu tư 

xây dựng. 



27. Người quyết định đầu tư là cá nhân hoặc người đại diện theo pháp luật của cơ 

quan, tổ chức, doanh nghiệp có thẩm quyền phê duyệt dự án và quyết định đầu tư 

xây dựng. 

28. Nhà thầu trong hoạt động đầu tư xây dựng (sau đây gọi là nhà thầu) là tổ chức, 

cá nhân có đủ điều kiện năng lực hoạt động xây dựng, năng lực hành nghề xây dựng 

khi tham gia quan hệ hợp đồng trong hoạt động đầu tư xây dựng. 

29. Nhà ở riêng lẻ là công trình được xây dựng trong khuôn viên đất ở thuộc quyền 

sử dụng của hộ gia đình, cá nhân theo quy định của pháp luật. 

30. Quy hoạch xây dựng là việc tổ chức không gian của đô thị, nông thôn và khu 

chức năng đặc thù; tổ chức hệ thống công trình hạ tầng kỹ thuật, hạ tầng xã hội; tạo 

lập môi trường thích hợp cho người dân sống tại các vùng lãnh thổ, bảo đảm kết hợp 

hài hòa giữa lợi ích quốc gia với lợi ích cộng đồng, đáp ứng mục tiêu phát triển kinh 

tế - xã hội, quốc phòng, an ninh, bảo vệ môi trường, ứng phó với biến đổi khí hậu. 

Quy hoạch xây dựng được thể hiện thông qua đồ án quy hoạch xây dựng gồm sơ đồ, 

bản vẽ, mô hình và thuyết minh. 

31. Quy hoạch xây dựng vùng là việc tổ chức hệ thống đô thị, nông thôn, khu chức 

năng đặc thù và hệ thống công trình hạ tầng kỹ thuật, hạ tầng xã hội trong địa giới 

hành chính của một tỉnh hoặc một huyện, liên tỉnh, liên huyện phù hợp với yêu cầu 

phát triển kinh tế - xã hội trong từng thời kỳ. 

32. Quy hoạch xây dựng khu chức năng đặc thù là việc tổ chức không gian kiến trúc 

cảnh quan, hệ thống công trình hạ tầng kỹ thuật, hạ tầng xã hội trong phạm vi một 

khu chức năng đặc thù. Quy hoạch xây dựng khu chức năng đặc thù gồm quy hoạch 

chung xây dựng, quy hoạch phân khu xây dựng và quy hoạch chi tiết xây dựng. 

33. Quy hoạch xây dựng nông thôn là việc tổ chức không gian, sử dụng đất, hệ thống 

công trình hạ tầng kỹ thuật, hạ tầng xã hội của nông thôn. Quy hoạch xây dựng nông 

thôn gồm quy hoạch chung xây dựng xã và quy hoạch chi tiết xây dựng điểm dân cư 

nông thôn. 

34. Sự cố công trình xây dựng là hư hỏng vượt quá giới hạn an toàn cho phép, làm 

cho công trình xây dựng hoặc kết cấu phụ trợ thi công xây dựng công trình có nguy 

cơ sập đổ, đã sập đổ một phần hoặc toàn bộ trong quá trình thi công xây dựng và 

khai thác sử dụng công trình. 

35. Tổng thầu xây dựng là nhà thầu ký kết hợp đồng trực tiếp với chủ đầu tư để nhận 

thầu một, một số loại công việc hoặc toàn bộ công việc của dự án đầu tư xây dựng. 

36. Thẩm định là việc kiểm tra, đánh giá của người quyết định đầu tư, chủ đầu tư, cơ 

quan chuyên môn về xây dựng đối với những nội dung cần thiết trong quá trình 

chuẩn bị và thực hiện dự án đầu tư xây dựng làm cơ sở xem xét, phê duyệt. 



37. Thẩm tra là việc kiểm tra, đánh giá về chuyên môn của tổ chức, cá nhân có đủ 

điều kiện năng lực hoạt động xây dựng, năng lực hành nghề xây dựng đối với những 

nội dung cần thiết trong quá trình chuẩn bị và thực hiện dự án đầu tư xây dựng làm 

cơ sở cho công tác thẩm định. 

38. Thi công xây dựng công trình gồm xây dựng và lắp đặt thiết bị đối với công trình 

xây dựng mới, sửa chữa, cải tạo, di dời, tu bổ, phục hồi; phá dỡ công trình; bảo hành, 

bảo trì công trình xây dựng. 

39. Thiết bị lắp đặt vào công trình gồm thiết bị công trình và thiết bị công nghệ. 

Thiết bị công trình là thiết bị được lắp đặt vào công trình xây dựng theo thiết kế xây 

dựng. Thiết bị công nghệ là thiết bị nằm trong dây chuyền công nghệ được lắp đặt 

vào công trình xây dựng theo thiết kế công nghệ. 

40. Thiết kế sơ bộ là thiết kế được lập trong Báo cáo nghiên cứu tiền khả thi đầu tư 

xây dựng, thể hiện những ý tưởng ban đầu về thiết kế xây dựng công trình, lựa chọn 

sơ bộ về dây chuyền công nghệ, thiết bị làm cơ sở xác định chủ trương đầu tư xây 

dựng công trình. 

41. Thiết kế cơ sở là thiết kế được lập trong Báo cáo nghiên cứu khả thi đầu tư xây 

dựng trên cơ sở phương án thiết kế được lựa chọn, thể hiện được các thông số kỹ 

thuật chủ yếu phù hợp với tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật được áp dụng, là căn cứ 

để triển khai các bước thiết kế tiếp theo. 

42. Thiết kế kỹ thuật là thiết kế cụ thể hóa thiết kế cơ sở sau khi dự án đầu tư xây 

dựng công trình được phê duyệt nhằm thể hiện đầy đủ các giải pháp, thông số kỹ 

thuật và vật liệu sử dụng phù hợp với tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật được áp dụng, 

là cơ sở để triển khai thiết kế bản vẽ thi công. 

43. Thiết kế bản vẽ thi công là thiết kế thể hiện đầy đủ các thông số kỹ thuật, vật liệu 

sử dụng và chi tiết cấu tạo phù hợp với tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật được áp dụng, 

bảo đảm đủ điều kiện để triển khai thi công xây dựng công trình. 

44. Thời hạn quy hoạch xây dựng là khoảng thời gian được xác định để làm cơ sở 

dự báo, tính toán các chỉ tiêu kinh tế - kỹ thuật cho việc lập đồ án quy hoạch xây 

dựng. 

45. Vùng quy hoạch là không gian lãnh thổ được giới hạn bởi một hoặc nhiều đơn vị 

hành chính được cơ quan nhà nước có thẩm quyền quyết định. 

 



1.2 NGUYÊN TẮC CƠ BẢN TRONG HOẠT ĐỘNG ĐẦU TƯ XÂY DỰNG, 

MỤC ĐÍCH VÀ YÊU CẦU CỦA LUẬT XÂY DỰNG, QUẢN LÝ NHÀ 

NƯỚC VỀ XÂY DỰNG. 

1.2.1  Nguyên tắc cơ bản trong hoạt động xây dựng 

1. Bảo đảm đầu tư xây dựng công trình theo quy hoạch, thiết kế, bảo vệ cảnh 

quan, môi trường; phù hợp với điều kiện tự nhiên, xã hội, đặc điểm văn hóa của từng 

địa phương; bảo đảm ổn định cuộc sống của nhân dân; kết hợp phát triển kinh tế - 

xã hội với quốc phòng, an ninh và ứng phó với biến đổi khí hậu. 

2. Sử dụng hợp lý nguồn lực, tài nguyên tại khu vực có dự án, bảo đảm đúng 

mục đích, đối tượng và trình tự đầu tư xây dựng. 

3. Tuân thủ tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật, quy định của pháp luật về sử dụng 

vật liệu xây dựng; bảo đảm nhu cầu tiếp cận sử dụng công trình thuận lợi, an toàn 

cho người khuyết tật, người cao tuổi, trẻ em ở các công trình công cộng, nhà cao 

tầng; ứng dụng khoa học và công nghệ, áp dụng hệ thống thông tin công trình trong 

hoạt động đầu tư xây dựng. 

4. Bảo đảm chất lượng, tiến độ, an toàn công trình, tính mạng, sức khỏe con 

người và tài sản; phòng, chống cháy, nổ; bảo vệ môi trường. 

5. Bảo đảm xây dựng đồng bộ trong từng công trình và đồng bộ với các công 

trình hạ tầng kỹ thuật, hạ tầng xã hội. 

6. Tổ chức, cá nhân khi tham gia hoạt động xây dựng phải có đủ các điều kiện 

năng lực phù hợp với loại dự án; loại, cấp công trình xây dựng và công việc theo 

quy định của Luật này. 

7. Bảo đảm công khai, minh bạch, tiết kiệm, hiệu quả; phòng, chống tham 

nhũng, lãng phí, thất thoát và tiêu cực khác trong hoạt động đầu tư xây dựng. 

8. Phân định rõ chức năng quản lý nhà nước trong hoạt động đầu tư xây dựng 

với chức năng quản lý của chủ đầu tư phù hợp với từng loại nguồn vốn sử dụng. 

1.2.2  Mục đích và yêu cầu của luật xây dựng 

Luật Xây dựng được hình thành nhằm các mục đích và yêu cầu sau đây: 

- Bảo đảm công tác xây dựng thực hiện đúng với mục tiêu chiến lược phát 

triển kinh tế - xã hội của Nhà nước. 

- Bảo đảm công tác xây dựng thực hiện đúng với quy hoạch được duyệt. 



- Bảo đảm thiết kế hợp lý, tiên tiến, mỹ quan và công nghệ xây dựng tiên 

tiến. 

- Bảo đảm công tác xây lắp đúng tiến độ, đạt chất lượng cao, đảm bảo an 

toàn cho con người, máy móc thiết bị và công trình lân cận 

- Bảo đảm tạo ra các công trình, sản phẩm và dịch vụ được xã hội và thị 

trường chấp nhận.  

- Bảo đảm việc tôn trọng các nguyên tắc liên quan đến quan hệ xã hội trong 

XD. 

- Để đảm bảo các yêu cầu và mục đích trên cần phải được quy định bằng 

pháp luật của Nhà nước – Văn bản, đó chính là Luật Xây dựng và các nghị 

định của Chính phủ hướng dẫn thi hành Luật Xây dựng. 

1.2.3 Nội dung quản lý nhà nước về xây dựng (Điều 160) 

1. Xây dựng và chỉ đạo thực hiện các chiến lược, đề án, quy hoạch, kế hoạch 

phát triển thị trường xây dựng và năng lực ngành xây dựng. 

2. Ban hành và tổ chức thực hiện các văn bản quy phạm pháp luật về xây dựng. 

3. Xây dựng và ban hành tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật về xây dựng. 

4. Tổ chức, quản lý thống nhất quy hoạch xây dựng, hoạt động quản lý dự án, 

thẩm định dự án, thiết kế xây dựng; ban hành, công bố các định mức và giá xây 

dựng. 

5. Hướng dẫn, kiểm tra và đánh giá việc thực hiện công tác quản lý chất lượng 

công trình xây dựng; quản lý chi phí đầu tư xây dựng và hợp đồng xây dựng; quản 

lý năng lực hoạt động xây dựng, thực hiện quản lý công tác đấu thầu trong hoạt động 

xây dựng; quản lý an toàn, vệ sinh lao động, bảo vệ môi trường trong thi công xây 

dựng công trình. 

6. Cấp, thu hồi giấy phép, chứng chỉ, chứng nhận trong hoạt động đầu tư xây 

dựng. 

7. Kiểm tra, thanh tra, giải quyết khiếu nại, tố cáo và xử lý vi phạm trong hoạt 

động đầu tư xây dựng. 

8. Tổ chức nghiên cứu, ứng dụng khoa học, công nghệ, phổ biến kiến thức, 

pháp luật về xây dựng. 

9. Đào tạo nguồn nhân lực tham gia hoạt động đầu tư xây dựng. 



10. Quản lý, cung cấp thông tin phục vụ hoạt động đầu tư xây dựng. 

11. Quản lý, lưu trữ hồ sơ công trình xây dựng. 

12. Hợp tác quốc tế trong lĩnh vực hoạt động đầu tư xây dựng. 

1.2.4 Cơ quan quản lý nhà nước về xây dựng (Điều 161, 162, 163, 164, 
165) 

1.2.4.1 Trách nhiệm của Chính phủ 

1. Thống nhất quản lý nhà nước về hoạt động đầu tư xây dựng trong phạm vi 

cả nước; chỉ đạo xây dựng và thực hiện chiến lược, kế hoạch; ban hành văn bản quy 

phạm pháp luật về xây dựng. 

2. Chỉ đạo các bộ, ngành, địa phương thực hiện pháp luật về xây dựng; phân 

công, phân cấp quản lý nhà nước cho các bộ, ngành, địa phương; chỉ đạo giải quyết 

những vấn đề quan trọng, phức tạp vướng mắc trong quá trình quản lý hoạt động đầu 

tư xây dựng. 

1.2.4.2 Trách nhiệm của Bộ Xây dựng 

Bộ Xây dựng chịu trách nhiệm trước Chính phủ thực hiện thống nhất quản lý 

nhà nước trong hoạt động đầu tư xây dựng và có trách nhiệm sau: 

1. Chủ trì xây dựng, trình Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ văn bản quy phạm 

pháp luật, chiến lược, đề án, quy hoạch, kế hoạch phát triển thị trường xây dựng và 

năng lực ngành xây dựng. 

2. Ban hành và tổ chức thực hiện các văn bản quy phạm pháp luật theo thẩm 

quyền về xây dựng; ban hành quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về xây dựng, ban hành 

các văn bản hướng dẫn kỹ thuật xây dựng theo thẩm quyền. 

3. Tổ chức, quản lý quy hoạch xây dựng, hoạt động quản lý dự án, thẩm định 

dự án, thiết kế xây dựng; ban hành, công bố các định mức và giá xây dựng. 

4. Chỉ đạo, hướng dẫn, kiểm tra và đánh giá việc thực hiện công tác quản lý 

chất lượng công trình xây dựng; theo dõi, kiểm tra, kiến nghị xử lý chất lượng và an 

toàn của các công trình quan trọng quốc gia, công trình quy mô lớn, kỹ thuật phức 

tạp trong quá trình đầu tư xây dựng và khai thác sử dụng; quản lý chi phí đầu tư xây 

dựng và hợp đồng xây dựng; quản lý năng lực hoạt động xây dựng, thực hiện quản 

lý công tác đấu thầu trong hoạt động xây dựng; tổ chức và xét duyệt giải thưởng chất 

lượng công trình xây dựng. 

5. Cấp, cấp lại, điều chỉnh, gia hạn, thu hồi giấy phép, chứng chỉ, chứng nhận 

trong hoạt động đầu tư xây dựng theo thẩm quyền. 



6. Kiểm tra, thanh tra, giải quyết khiếu nại, tố cáo và xử lý vi phạm trong hoạt 

động đầu tư xây dựng. 

7. Tổ chức nghiên cứu, ứng dụng khoa học, công nghệ, phổ biến kiến thức, 

pháp luật về xây dựng. 

8. Tổ chức đào tạo, bồi dưỡng chuyên môn nghiệp vụ về hoạt động xây dựng 

cho cán bộ, công chức của các cơ quan quản lý nhà nước về xây dựng. 

9. Hướng dẫn, kiểm tra, đánh giá việc thực hiện công tác quản lý an toàn, vệ 

sinh lao động, môi trường trong thi công xây dựng công trình. 

10. Phối hợp với các bộ, ngành, địa phương có liên quan trong kiểm tra, đánh 

giá việc thực hiện các dự án. 

11. Quản lý, cung cấp thông tin phục vụ hoạt động đầu tư xây dựng. 

12. Quản lý, lưu trữ hồ sơ công trình xây dựng. 

13. Hợp tác quốc tế trong lĩnh vực hoạt động đầu tư xây dựng. 

14. Thực hiện các nhiệm vụ khác về hoạt động đầu tư xây dựng được Chính 

phủ giao. 

1.2.4.3 Trách nhiệm của các bộ, cơ quan ngang bộ 

1. Bộ quản lý công trình xây dựng chuyên ngành trong phạm vi quyền hạn của 

mình có trách nhiệm sau: 

a) Phối hợp với Bộ Xây dựng để thực hiện quản lý nhà nước về hoạt động đầu 

tư xây dựng và chịu trách nhiệm về quản lý chất lượng công trình xây dựng chuyên 

ngành theo quy định của Luật này; 

b) Nghiên cứu ban hành, hướng dẫn, kiểm tra việc thực hiện các quy chuẩn, 

tiêu chuẩn, định mức kinh tế - kỹ thuật chuyên ngành sau khi có ý kiến thống nhất 

của Bộ Xây dựng; tổ chức đào tạo, bồi dưỡng chuyên môn nghiệp vụ về đầu tư xây 

dựng cho cán bộ, công chức của các cơ quan, đơn vị trực thuộc; 

c) Theo dõi, kiểm tra và tổng hợp tình hình thực hiện giám sát đánh giá đầu tư 

xây dựng công trình chuyên ngành thuộc phạm vi quản lý theo quy định của pháp 

luật; 

d) Phối hợp và hỗ trợ các bộ, cơ quan, tổ chức khác có liên quan và Ủy ban 

nhân dân các cấp trong quá trình triển khai thực hiện các dự án đầu tư xây dựng 

chuyên ngành về những vấn đề thuộc phạm vi quản lý của mình. 

2. Các bộ, cơ quan ngang bộ có trách nhiệm sau: 



a) Thực hiện chức năng quản lý nhà nước theo nhiệm vụ, quyền hạn được phân 

công; ban hành văn bản theo thẩm quyền; chỉ đạo tổ chức thực hiện các quy hoạch 

xây dựng, kế hoạch đầu tư xây dựng; tổ chức hướng dẫn, kiểm tra, xử lý vi phạm 

pháp luật trong hoạt động đầu tư xây dựng; 

b) Phối hợp với Bộ Xây dựng, cơ quan, tổ chức khác có liên quan và Ủy ban 

nhân dân các cấp trong quá trình triển khai thực hiện hoạt động đầu tư xây dựng về 

những vấn đề thuộc phạm vi quản lý được phân công; 

c) Tổng hợp tình hình, thực hiện, kiểm tra, đánh giá hoạt động đầu tư xây dựng 

và chịu trách nhiệm về quản lý chất lượng công trình xây dựng thuộc phạm vi quản 

lý được phân công; 

d) Thực hiện việc báo cáo định kỳ và hàng năm về tình hình quản lý hoạt động 

đầu tư xây dựng của mình gửi Bộ Xây dựng để tổng hợp, theo dõi; 

đ) Thực hiện các nhiệm vụ khác theo quy định của pháp luật. 

1.2.4.4 Trách nhiệm của Ủy ban nhân dân các cấp 

1. Ủy ban nhân dân cấp tỉnh có trách nhiệm sau: 

a) Thực hiện quản lý nhà nước về hoạt động đầu tư xây dựng trên địa bàn theo 

phân cấp của Chính phủ; ban hành văn bản theo thẩm quyền; chỉ đạo tổ chức thực 

hiện các quy hoạch xây dựng, kế hoạch đầu tư xây dựng; tổ chức hướng dẫn, kiểm 

tra, giám sát, xử lý vi phạm pháp luật trong hoạt động đầu tư xây dựng; 

b) Phối hợp và hỗ trợ các bộ, cơ quan ngang bộ khác tổ chức triển khai thực 

hiện, theo dõi, kiểm tra và giám sát các dự án đầu tư xây dựng trên địa bàn do mình 

quản lý. Chịu trách nhiệm về quản lý chất lượng công trình xây dựng thuộc phạm vi 

quản lý được phân công; 

c) Thực hiện báo cáo định kỳ và hàng năm về tình hình quản lý hoạt động đầu 

tư xây dựng của địa phương gửi Bộ Xây dựng để tổng hợp, theo dõi; 

d) Tổ chức đào tạo, bồi dưỡng chuyên môn nghiệp vụ về đầu tư xây dựng cho 

cán bộ, công chức của các cơ quan, đơn vị trực thuộc; 

đ) Thực hiện các nhiệm vụ khác theo quy định của pháp luật. 

2. Ủy ban nhân dân cấp huyện, cấp xã có trách nhiệm sau: 

a) Thực hiện quản lý nhà nước về hoạt động đầu tư xây dựng trên địa bàn theo 

phân cấp; tổ chức đào tạo, bồi dưỡng chuyên môn nghiệp vụ về đầu tư xây dựng cho 

cán bộ, công chức của các cơ quan, đơn vị trực thuộc; 

b) Phối hợp, hỗ trợ Ủy ban nhân dân cấp trên tổ chức triển khai thực hiện, theo 

dõi, kiểm tra và giám sát các dự án đầu tư xây dựng trên địa bàn do mình quản lý. 



Chịu trách nhiệm về quản lý chất lượng công trình xây dựng thuộc phạm vi quản lý 

được phân công; 

c) Thực hiện báo cáo định kỳ và hàng năm về tình hình quản lý hoạt động đầu 

tư xây dựng của địa phương gửi Ủy ban nhân dân cấp trên để tổng hợp, theo dõi; 

d) Thực hiện các nhiệm vụ khác theo quy định của pháp luật. 

1.2.4.5 Thanh tra xây dựng 

1. Thanh tra xây dựng thuộc Bộ Xây dựng, Sở Xây dựng thực hiện chức năng 

thanh tra hành chính và thanh tra chuyên ngành về xây dựng đối với tổ chức, cá nhân 

tham gia hoạt động đầu tư xây dựng. 

2. Bộ Xây dựng chịu trách nhiệm chỉ đạo, tổ chức thực hiện thanh tra chuyên 

ngành về hoạt động đầu tư xây dựng trong phạm vi cả nước. Sở Xây dựng chịu trách 

nhiệm tổ chức thực hiện thanh tra chuyên ngành về hoạt động đầu tư xây dựng tại 

địa phương. 

3. Thanh tra chuyên ngành trong hoạt động đầu tư xây dựng gồm: 

a) Thanh tra việc chấp hành pháp luật của cơ quan, tổ chức, cá nhân trong hoạt 

động đầu tư xây dựng; 

b) Phát hiện, ngăn chặn và xử lý theo thẩm quyền hoặc kiến nghị cơ quan nhà 

nước có thẩm quyền xử lý các vi phạm pháp luật về xây dựng. 

4. Chính phủ quy định chi tiết về thanh tra xây dựng. 

1.2.4.6 Quy định chung về điều kiện năng lực của tổ chức, cá nhân hoạt động 

xây dựng (Điều 148) 

1. Cá nhân tham gia hoạt động xây dựng phải có văn bằng, chứng chỉ đào tạo 

phù hợp với công việc đảm nhận do các cơ sở đào tạo hợp pháp cấp. 

2. Nhà thầu là tổ chức, cá nhân nước ngoài hoạt động xây dựng tại Việt Nam 

phải tuân thủ quy định của pháp luật về đấu thầu và được cơ quan quản lý nhà nước 

về xây dựng cấp giấy phép hoạt động. 

3. Những chức danh, cá nhân hành nghề hoạt động xây dựng độc lập phải có 

chứng chỉ hành nghề theo quy định gồm an toàn lao động; giám đốc quản lý dự án, 

cá nhân trực tiếp tham gia quản lý dự án; chủ trì thiết kế quy hoạch xây dựng; chủ 

nhiệm khảo sát xây dựng; chủ nhiệm, chủ trì thiết kế, thẩm tra thiết kế xây dựng; chỉ 

huy trưởng công trường; giám sát thi công xây dựng; kiểm định xây dựng; định giá 

xây dựng. Chứng chỉ hành nghề được phân thành hạng I, hạng II, hạng III. 

4. Tổ chức tham gia hoạt động xây dựng được phân thành hạng I, hạng II, hạng 

III do cơ quan nhà nước có thẩm quyền về xây dựng đánh giá, cấp chứng chỉ năng 



lực. Bộ Xây dựng cấp chứng chỉ năng lực hạng I; Sở Xây dựng cấp chứng chỉ năng 

lực hạng II, hạng III. Tổ chức tham gia hoạt động xây dựng phải đăng ký kinh doanh 

ngành nghề phù hợp theo quy định của pháp luật. 

5. Chính phủ quy định chi tiết về điều kiện năng lực của tổ chức, cá nhân hoạt 

động xây dựng; điều kiện, thẩm quyền, trình tự, thủ tục cấp phép hoạt động của nhà 

thầu là tổ chức, cá nhân nước ngoài; chương trình, nội dung, hình thức tổ chức sát 

hạch cấp chứng chỉ hành nghề, chứng chỉ năng lực của tổ chức và điều kiện của cơ 

sở đào tạo, bồi dưỡng nghiệp vụ về hoạt động xây dựng. 

1.2.4.7 Chứng chỉ hành nghề hoạt động xây dựng (Điều 149) 

1. Chứng chỉ hành nghề hoạt động xây dựng là văn bản xác nhận năng lực hành 

nghề, do cơ quan có thẩm quyền cấp cho cá nhân quy định tại khoản 3 Điều 148 của 

Luật này có đủ trình độ chuyên môn và kinh nghiệm nghề nghiệp về lĩnh vực hành 

nghề. 

2. Cá nhân được cấp chứng chỉ hành nghề hoạt động xây dựng phải đáp ứng 

các điều kiện sau: 

a) Có trình độ chuyên môn phù hợp với nội dung đề nghị cấp chứng chỉ hành 

nghề; 

b) Có thời gian và kinh nghiệm tham gia công việc phù hợp với nội dung đề 

nghị cấp chứng chỉ hành nghề; 

c) Đã qua sát hạch kiểm tra kinh nghiệm nghề nghiệp và kiến thức pháp luật 

liên quan đến lĩnh vực hành nghề. 

3. Thẩm quyền sát hạch, cấp chứng chỉ hành nghề hoạt động xây dựng được 

quy định như sau: 

a) Cơ quan chuyên môn thuộc Bộ Xây dựng có thẩm quyền sát hạch, cấp chứng 

chỉ hành nghề hoạt động xây dựng hạng I; 

b) Sở Xây dựng, tổ chức xã hội - nghề nghiệp có đủ điều kiện theo quy định 

của Chính phủ có thẩm quyền sát hạch, cấp chứng chỉ hành nghề hoạt động xây dựng 

các hạng còn lại. 



1.2.4.8 Điều kiện của cá nhân hành nghề độc lập (Điều 158) 

Cá nhân hành nghề độc lập thiết kế quy hoạch xây dựng, khảo sát xây dựng, 

thiết kế xây dựng công trình, giám sát khảo sát xây dựng, giám sát thi công xây dựng 

công trình, định giá xây dựng phải đáp ứng các điều kiện sau: 

1. Có đăng ký hoạt động các lĩnh vực phù hợp với nội dung hành nghề; 

2. Có chứng chỉ hành nghề và năng lực phù hợp với công việc thực hiện. 

1.2.4.9 Quản lý và giám sát năng lực hoạt động xây dựng (Điều 159) 

1. Tổ chức tham gia hoạt động xây dựng có trách nhiệm đăng ký thông tin về 

năng lực hoạt động xây dựng của mình với Bộ Xây dựng, Sở Xây dựng nơi có trụ 

sở chính của tổ chức. 

2. Cá nhân hành nghề độc lập trong hoạt động xây dựng có trách nhiệm đăng 

ký thông tin về năng lực hành nghề của mình với Sở Xây dựng nơi thường trú. 

3. Bộ Xây dựng, Sở Xây dựng có trách nhiệm hướng dẫn việc đăng ký thông 

tin năng lực hoạt động xây dựng của tổ chức, năng lực hành nghề của cá nhân để 

đăng tải trên trang thông tin điện tử do mình quản lý; kiểm tra, xử lý vi phạm trong 

việc chấp hành các quy định về điều kiện năng lực hoạt động của các chủ đầu tư, tổ 

chức, cá nhân tham gia hoạt động xây dựng. 

4. Chủ đầu tư có trách nhiệm kiểm tra, đánh giá việc kê khai năng lực hoạt động 

xây dựng, năng lực hành nghề xây dựng của nhà thầu dự thầu phù hợp với yêu cầu 

của gói thầu và thông tin về năng lực hoạt động xây dựng đã được đăng ký theo quy 

định tại Điều này. 

 

CÂU HỎI ÔN TẬP CHƯƠNG 1 

 

1. Nêu khái niệm, đối tượng, phạm vi điều chỉnh của Luật Xây dựng. 

2. Trong Luật Xây dựng có bao nhiêu thuật ngữ? Trình bày cụ thể? 

3. Các nguyên tắc cơ bản trong hoạt động xây dựng? Mục đích và yêu cầu của 

luật Xây dựng? 

4. Trình bày các quy định quản lý nhà nước về xây dựng?  

 


