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CHUYÊN MỤC

Câu hỏi của bạn Nguyễn Anh Đào Tại hòm thư nad154@yahoo.com.vn hỏi :

Thông tư số 33/2009/TT-BXD ngày 30/9/2009 của Bộ Xây dựng ban hành Quy chuẩn kỹ thuật
quốc gia Phân loại, phân cấp công trình xây dựng dân dụng, công nghiệp và hạ tầng kỹ thuật
đô thị. Thông tư có hiệu lực kể từ ngày 30/3/2010, vậy quy chuẩn này có huỷ bỏ hoặc thay thế
các nội dung về phân cấp nhà ở trong Thông tư số 5-BXD/ĐT ngày 9/2/1993 của Bộ Xây dựng
hay không? Sở Tài chính của một tỉnh căn cứ Thông tư số 5-BXD/ĐT ngày 9/2/1993 của Bộ
Xây dựng (phần nội dung phân cấp nhà ở) để hướng dẫn việc thu phí xây dựng, như vậy khi
thông tư 33/2009 có hiệu lực thì việc xác định cấp nhà có khác đi, như vậy Sở Tài chính có
phải hướng dẫn lại việc xác định cấp nhà (theo Thông tư 33/2009) để thu phí xây dựng?
Sau khi nghiên cứu, Cục Giám định Nhà nước về chất lượng công trình xây dựng có ý kiến như
sau:
Khi Thông tư số 33/2009/TT-BXD ngày 30/9/2009 của Bộ Xây dựng về việc ban hành Quy
chuẩn kỹ thuật quốc gia phân loại, phân cấp công trình xây dựng dân dụng, công nghiệp và hạ
tầng kỹ thuật đô thị ban hành cùng có hiệu lực thi hành thì các quy định về phân loại, phân cấp
công trình xây dựng dân dụng, công nghiệp và hạ tầng kỹ thuật đô thị ban hành kèm Thông tư
số 33/2009/TT-BXD thay thế các quy định phân loại và phân cấp công trình tại Ph? l?c s? 1
Ngh? d?nh s? 209/2004/Né-CP ngày 16 thỏng 12 nam 2004 c?a Chớnh ph? v? qu?n lý ch?t lu?ng
cụng trỡnh xõy d?ng. Đối với các công trình giao thông, thuỷ lợi vẫn sử dụng các quy định phân
loại, phân cấp công trình nêu tại Ph? l?c s? 1 Ngh? d?nh s? 209/2004/Né-CP đến khi các Bộ
chuyên ngành soạn thảo Quy chuẩn mới.
Căn cứ Luật Tiêu chuẩn và Quy chuẩn thì những nội dung của Thông tư 5-BXD/ĐT ngày
9/2/1993 của Bộ Xây dựng trái với 33/2009/TT-BXD thì tự bãi bỏ./.
Cục Giám định Nhà nước về chất lượng công trình xây dựng
In câu hỏi

Diễn đàn đô thị Việt nam

Xem các câu trả lời khác

THÔNG TIN ĐẤU THẦU

Thông báo mời thầu
GỬI CÂU HỎI
Kết quả đấu thầu

DANH HIỆU CHẤT LƯỢNG

Huy chương vàng chất
lượng CTXD

Mời Quý bạn đọc gửi câu hỏi, góp ý kiến, kiến nghị của mình bằng cách điền đầy đủ các thông
tin theo mẫu dưới đây. Trang thông tin điện tử Bộ Xây dựng sẽ chuyển yêu cầu của bạn đọc
đến các cơ quan chức năng và phản hồi lại trong thời gian nhanh nhất. Nội dung phản hồi sẽ
được gửi đến hộp thư của quý bạn đọc hoặc mời xem tại chuyên mục Bạn đọc hỏi, Bộ Xây
dựng trả lời.

Bằng chất lượng CTXD
Cờ đảm bảo chất lượng
CTXD
Bằng khen Đơn vị đạt
chất lượng XD
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Thông báo giá Sở Xây
dựng
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Fonts chữ
Diệt vius

THÔNG BÁO MỚI NHẤT
Thông báo tuyển dụng bổ
sung công chức đợt năm
2009 của Bộ Xây dựng

Các ký tự kiểm tra

Vui lòng nhập chính xác các ký tự trên. Đổi ảnh khác

Nhập*

Thông báo kế hoạch huấn
luyện thí sinh dự thi tay nghề
Quốc gia năm 2010
Tổ chức lấy ý kiến đóng góp
nhân dân cho đồ án Quy
hoạch chung xây dựng thủ đô
Hà Nội đến năm 2030 và tầm
nhìn đến năm 2050.

* Thông tin bắt buộc

MẠNG LIÊN KẾT

Tìm kiếm

Tìm kiếm nâng cao

LƯỢT TRUY CẬP
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