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QUYẾT ĐỊNH 
Về việc phê duyệt Quy trình đánh giá an toàn  

kết cấu nhà ở và công trình công cộng 
 
 

BỘ TRƯỞNG BỘ XÂY DỰNG 
 

Căn cứ Nghị định số 62/2013/NĐ-CP ngày 25/6/2013 của Chính phủ quy 
định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Xây dựng; 

Căn cứ Quyết định số 1511/QĐ-TTg ngày 12/10/2012 của Thủ tướng Chính 
phủ về việc phê duyệt điều chỉnh Đề án Tăng cường năng lực kiểm định chất lượng 
công trình xây dựng ở Việt Nam; 

Căn cứ Chỉ thị số 05/CT-TTg ngày 15/02/2016 của Thủ tướng Chính phủ về 
việc kiểm tra, rà soát, đánh giá an toàn chịu lực nhà ở và công trình công cộng cũ, 
nguy hiểm tại đô thị; 

Xét đề nghị của Cục trưởng Cục Giám định Nhà nước về chất lượng công trình 
xây dựng, 
 

QUYẾT ĐỊNH: 
  

Điều 1. Phê duyệt Quy trình đánh giá an toàn kết cấu nhà ở và công trình 
công cộng do Viện Khoa học Công nghệ Xây dựng - Bộ Xây dựng lập, phục vụ 
việc tổ chức rà soát, thống kê, đánh giá, phân loại mức độ an toàn chịu lực đối với 
các nhà chung cư, trụ sở làm việc và các công trình công cộng và các công trình 
xây dựng có dấu hiệu nguy hiểm, mất an toàn tại các đô thị trên cả nước (Quy trình 
được ban hành kèm theo Quyết định này). 

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký. 
Chánh Văn phòng Bộ, Cục trưởng Cục Giám định Nhà nước về chất lượng 

công trình xây dựng, Thủ trưởng các đơn vị có liên quan chịu trách nhiệm thi hành 
Quyết định này./. 

 

Nơi nhận: 
- Như Điều 2; 
- Bộ trưởng (để b/c); 
- Lưu: VP, GĐ. 

KT. BỘ TRƯỞNG 
THỨ TRƯỞNG 

 
(Đã ký) 

Lê Quang Hùng 
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