
UBND TỈNH LAI CHÂU 

SỞ GIAO THÔNG VẬN TẢI 

Số:         /SGTVT-QLCL 

V/v áp dụng tiêu chuẩn trong các dự án 

đâu tư xây dựng và bảo trì công trình 

giao thông đường bộ 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

Lai Châu, ngày         tháng 7 năm 2022 

Kính gửi:  

- Các Ban QLDA ĐTXD của tỉnh; 

- Các Ban QLDA các huyện, thành phố; 

- Phòng Kinh tế hạ tầng các huyện; 

- Phòng Quản lý đô thị thành phố. 

Theo Luật Tiêu chuẩn và Quy chuẩn kỹ thuật, Nghị định số 127/2007/NĐ-

CP ngày 01/8/2007 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Tiêu 

chuẩn và Quy chuẩn kỹ thuật, Nghị định số 78/2018/NĐ-CP ngày 16/5/2018 của 

Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 127/2007/NĐ-CP ngày 

01/8/2007 của Chính phủ và Thông tư số 11/2021/TT-BKHCN ngày 18/11/2021 của 

Bộ KH&CN quy định chi tiết xây dựng và áp dụng tiêu chuẩn thì hệ thống tiêu chuẩn 

của Việt Nam bao gồm: Tiêu chuẩn quốc gia (ký hiệu TCVN) và Tiêu chuẩn cơ sở (ký 

hiệu TCCS). 

Theo quy định tại Điều 8, 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 thì ngoài 

tiêu chuẩn quốc gia (TCVN), các đơn vị có thể áp dụng tiêu chuẩn quốc tế, tiêu chuẩn 

khu vực, tiêu chuẩn nước ngoài (gọi chung là tiêu chuẩn nước ngoài), tiêu chuẩn cơ sở 

(TCCS) trong dự án đầu tư xây dựng. Các tiêu chuẩn ngành (TCN), tiêu chuẩn xây 

dựng Việt Nam (TCXDVN),…. không còn hiệu lực và không được áp dụng. 

Để thống nhất việc áp dụng tiêu chuẩn trong các dự án đầu tư xây dựng và bảo 

trì công trình giao thông đường bộ, Sở GTVT đề nghị các cơ quan, đơn vị thực hiện 

các nội dung sau: 

- Chỉ áp dụng các tiêu chuẩn quốc gia (TCVN), tiêu chuẩn quốc tế, tiêu chuẩn khu 

vực, tiêu chuẩn nước ngoài (gọi chung là tiêu chuẩn nước ngoài); tiêu chuẩn cơ sở 

(TCCS) trong các dự án đầu tư xây dựng và bảo trì công trình giao thông đường bộ. 

- Không áp dụng các tiêu chuẩn ngành (TCN), tiêu chuẩn xây dựng Việt Nam 

(TCXDVN) …. 

Sở GTVT đề nghị các cơ quan, đơn vị quan tâm, nghiêm túc thực hiện./.  

Nơi nhận: 
- Như trên; 

- UBND tỉnh (b/c); 

- Giám đốc Sở (b/c); 

- Sở Xây dựng; 

- Cổng thông tin điện tử Sở GTVT; 

- Lưu VT; QLCL. 

KT. GIÁM ĐỐC 

PHÓ GIÁM ĐỐC 
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Tạ Đức Hùng 
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