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 Kính gửi :  Uỷ ban khoa học - công nghệ và môi trường 
                               (Quốc hội khoá XI ) 
 
 Bộ Xây dựng  đã nhận được công văn số 1172/UBKHCNMT11 ngày 

24/2/2006 của quý Uỷ ban đề nghị cung cấp thông tin về một số vấn đề liên quan 

đến Quy chuẩn, Tiêu chuẩn xây dựng. 

Về việc này, Bộ Xây dựng có ý kiến như  sau : 

1) Về định nghĩa tiêu chuẩn, quy chuẩn  trong Ngành xây dựng và sự 
khác biệt giữa 2 loại văn bản này: 

1.1 Định nghĩa 
Trước năm 1990 các tiêu chuẩn Việt nam nói chung và tiêu chuẩn xây dựng 

ban hành đều ở  dạng hình thức bắt buộc áp dụng; Trong đó các tiêu chuẩn chuyên 

ngành về xây dựng  do Bộ trưởng Bộ Xây dựng  ký ban hành  và đăng ký mã số 

vào hệ TCVN. Các tiêu chuẩn về vật liệu xây dựng  do Bộ trưởng Bộ Khoa học và 

Công nghệ  ký ban hành thành TCVN. Ngoài ra Bộ Xây dựng còn ban hành các 

tiêu chuẩn ngành với ký hiệu 20 TCN. 

Thời kỳ này tiêu chuẩn được định nghĩa : " là một  văn bản pháp  quy kỹ 

thuật trong đó đề ra các quy  định thống nhất và hợp lý được xây dựng theo một thủ 

tục nhất định, trình bày theo một thể thức nhất định, được một cơ quan có thẩm 

quyền ban hành để bắt buộc áp dụng hoặc khuyến khích áp dụng". Trong định 

nghĩa này: tiêu chuẩn là một dạng văn bản pháp quy, trên thực tế trước năm 1990 

có tới 95% các tiêu chuẩn Việt nam nói chung và tiêu chuẩn xây dựng nói riêng là 

bắt buộc áp dụng. Ai làm khác với tiêu chuẩn phải làm đơn xin phép ngoại lệ áp 

dụng tiêu chuẩn. 

Từ năm 1990 trở lại đây Bộ Khoa học và Công nghệ đã chuyển đa số các 

tiêu chuẩn Việt Nam sang loại tự nguyện áp dụng. Do đó, để đáp ứng yêu cầu quản 

lý  các hoạt động xây dựng trong thời kỳ đổi mới và phù hợp với thông lệ quốc tế, 
Bộ Xây dựng đã xây dựng và ban hành Quy chuẩn xây dựng Việt nam là loại văn 

bản pháp quy kỹ thuật bắt buộc áp dụng; Còn  các tiêu chuẩn chuyên ngành xây 

dựng chuyển ký hiệu thành TCXD, trong đó đa số các tiêu chuẩn xây dựng thuộc 

loại tự nguyện áp dụng, riêng các số tiêu chuẩn liên quan đến an toàn sinh mạng, 

phòng chống cháy nổ, vệ sinh môi trường, số liệu điều kiện tự nhiên như : khí hậu, 

thời tiết, địa chất, thuỷ văn, động đất.v.v  là  bắt buộc áp dụng. 

Hiện nay tiêu chuẩn Việt nam đã chấp nhận định nghĩa của tổ chức  Tiêu 

chuẩn hoá quốc tế  (ISO) như sau " Tiêu chuẩn là một tài liệu kỹ thuật, được thiết 



lập bằng cách thoả thuận trong đó nêu ra các quy tắc, hướng dẫn hoặc là các đặc 

tính của các hoạt động hay kết quả của các hoạt động, do một cơ quan được công 

nhận phê duyệt, để sử dụng lặp lại nhằm đạt được mức độ tối ưu, trong một hoàn 

cảnh nhất định ", với quan điểm định nghĩa trên, để phù hợp với công tác quản lý 

hoạt động xây dựng, Ngành xây dựng đã quy định cụ  thể về hai loại văn bản là 

Quy chuẩn và tiêu chuẩn xây dựng với định nghĩa như sau (theo Quyết định 

25/2001 QĐ-BXD ngày 4/9/2001) : 

- Quy chuẩn xây dựng: Là văn bản pháp  quy kỹ thuật quy định các yêu cầu 

tối thiểu mang tính bắt buộc tuân thủ đối với mọi hoạt động liên quan đến xây dựng 

cơ bản và tình trạng sức khoẻ của người ở trong công trình xây dựng. Quy chuẩn 

xây dựng có hai dạng cơ bản: 

+ Quy chuẩn mục tiêu: là các quy định  hướng dẫn  cơ bản chung, thiết lập 

các yêu cầu tối thiểu hướng tới mục tiêu cần đạt được 

+ Quy chuẩn cụ thể: là các quy định được xây dựng trên cơ sở các mục tiêu, 

có bao gồm các yêu cầu cụ thể, trong trường hợp cần thiết có các hướng dẫn chi tiết 
rõ ràng nhằm giảm thiểu các hiểu nhầm khi áp dụng quy chuẩn. 

- Tiêu chuẩn xây dựng : Là những quy định nguyên tắc, nguyên lý chung, 

các định mức, các hướng dẫn về kỹ thuật kinh tế cụ thể có liên quan đến hoạt  động 

xây dựng; bao gồm những quy định thống nhất được được trình bày dưới dạng văn 

bản pháp quy kỹ thuật, theo một thể thức nhất định, trong một khung cảnh nhất 
định, nhằm  đạt được một mức độ để làm căn cứ đánh giá đối với một vấn đề kinh 

tế kỹ thuật cụ thể hoặc tiềm ẩn trong xây dựng. 

Các định nghĩa trên đã được hoàn chỉnh và cô đọng  trong  Luật Xây dựng  

được Quốc hội  khoá X thông qua và Chủ tịch nước ký lệnh công bố số 26/2003/L-

CTN ngày 10/12/2003; Tại khoản 19 và 20 Điều 3 Luật Xây dựng đã  định nghĩa 

về Quy chuẩn xây dựng và tiêu chuẩn xây dựng như  sau : 

- Quy chuẩn xây dựng là các quy định bắt buộc áp dụng trong hoạt động xây 

dựng do cơ quan quản lý nhà nước có thẩm quyền về xây dựng ban hành. 

- Tiêu chuẩn xây dựng là các quy định về chuẩn mực kỹ thuật, định mức 

kinh tế - kỹ thuật, trình tự thực hiện các công việc kỹ thuật, các chỉ tiêu, các chỉ số 

kỹ thuật và các chỉ số tự nhiên được cơ quan , tổ chức có thẩm quyền ban hành 

hoặc công nhận để áp dụng trong hoạt động xây dựng. Tiêu chuẩn xây dựng gồm 

tiêu chuẩn bắt buộc áp dụng và tiêu chuẩn khuyến khích áp dụng. 

 

1.2 Căn cứ để phân biệt Quy chuẩn, tiêu chuẩn xây dựng : 
Điểm cơ bản để phân biệt về quản lý giữa  Quy chuẩn và tiêu chuẩn xây 

dựng  là : 

 - Về thẩm quyền ban hành : 
+ Quy chuẩn xây dựng do Bộ trưởng Bộ Xây dựng ban hành. 

+ Tiêu chuẩn xây dựng : 



* Các tiêu chuẩn xây dựng Việt nam(TCXDVN) do Bộ trưởng Bộ Xây dựng 

ban hành;  

* Các Tiêu chuẩn xây dựng liên quan đến các chuyên ngành (Y tế, giao 

thông, giáo dục đào tạo ...v.v) có thể do các Bộ, Ngành khác ban hành sau khi có sự 

thoả thuận nhất trí của Bộ Xây dựng. 

- Về nội dung  và hình thức áp dụng :  
+ Quy chuẩn là văn bản pháp quy kỹ thuật quy định các yêu cầu tối thiểu, 

các ngưỡng, các mức bắt buộc phải được tuân thủ trong mọi hoạt động xây dựng 

trên phạm vi toàn quốc. 

+ Tiêu chuẩn là văn bản kỹ thuật trong đó các nội dung quy định không 

được trái với Quy chuẩn; Đa phần tiêu chuẩn ban hành dưới dạng tự nguyện áp 

dụng, một số ít tiêu chuẩn được xếp vào loại bắt buộc áp dụng; Phạm vi áp dụng 

của các tiêu chuẩn phụ thuộc vào sự lựa chọn của chủ đầu tư các công  trình xây 

dựng. 

Tóm lại : 
- Quy chuẩn xây dựng  quy định  các yêu  cầu phải đạt được, các yêu cầu 
này có thể là tối thiểu, có thể là tối đa tuỳ theo từng đặc trưng công việc. 
-  Tiêu chuẩn xây dựng hướng dẫn cách thức để đạt được các yêu cầu 
của Quy chuẩn xây dựng. 
 

2) Nội dung chủ yếu các quy chuẩn, tiêu chuẩn trong Ngành xây dựng :  
2.1) Quy chuẩn 
Hiện có 04 Quy chuẩn đã ban hành, gồm : 

- Quy chuẩn xây dựng Việt Nam (có 3 tập) ban hành năm 1996, 1997 đề cập 

tới những yêu cầu bắt buộc trong xây dựng các công trình công nghiệp và dân dụng 

từ các khâu khảo sát, thiết kế, thi công và nghiệm thu. Bộ quy chuẩn này đang được 

soát xét hoàn thiện. 

- Quy chuẩn hệ thống cấp thoát nước trong nhà và công trình ban hành năm 

2000 đề cập tới những yêu cầu bắt buộc khi khảo sát, thiết kế, thi công và nghiệm 

thi thu  hệ thống cấp thoát nước trong nhà và công trình. 

- Quy chuẩn xây dựng công trình để đảm bảo người tàn tật tiếp cận sử dụng, 

ban hành năm 2002 đề cập tới những yêu cầu bắt buộc khi xây dựng các công trình 

công cộng phải  đảm bảo cho người tần tật tiếp cận sử dụng dễ dàng. 

- Quy chuẩn xây dựng các công trình xây dựng sử dụng năng lượng có hiệu 

quả, ban hành năm 2005 quy định những yêu cầu bắt buộc để tiết kiệm năng lượng 

trong xây dựng. 

 +Trên cơ sở soát xét Bộ Quy chuẩn ban hành năm 1996 -1997, dự kiến năm 

2006 - 2007 Bộ Xây dựng sẽ  ban hànhcác Quy chuẩn sau :  

- Quy chuẩn về quy hoạch xây dựng 

- Quy chuẩn xây dựng nhà và công trình 

- Quy chuẩn về điều kiện tự nhiên trong xây dựng 



- Quy chuẩn xây dựng các công trình hạ tầng kỹ thuật đô thị 
- Quy chuẩn an toàn, phòng chống cháy cho công trình xây dựng 

- Quy chuẩn xây dựng các công trình giao thông 

- Quy chuẩn xây dựng các công trình thuỷ lợi 

- Quy chuẩn xây dựng các công trình công nghiệp 

2.2) Tiêu chuẩn 
+ Các tiêu chuẩn xây dựng Việt nam: được hình thành theo 11 nhánh nội 

dung chủ yếu, bao quát đầy đủ và toàn diện theo công nghệ quá trình xây dựng là : 

- Những vấn đề chung : đề cập tới các vấn đề như thuật ngữ, đại lượng, số 

liệu, kích thước, nguyên lý, an toàn ..v.v 

- Quy hoạch, khảo sát xây dựng: gồm các tiêu chuẩn đề cập tới các loại hình  

quy hoạch, các phương pháp trắc địa, khảo sát 

- Thiết kế công trình: tiêu chuẩn thiết kế về nhà ở, công trình công cộng, 

công nghiệp, nông nghiệp, giao thông , thuỷ lợi và dầu khí 

- Kết cấu xây dựng: tiêu chuẩn đề cập từ công tác đất , đến nền, móng, các 

loại kết cấu như  : gạch, đá, bê tông, kim loại, gỗ..v.v. 

- Công nghệ thi công  và thiết bị xây dựng: các tiêu chuẩn đề cập tới thi công 

nghiệm thu các loại kết cấu, công trình và một số thiết bị thi công 

- Vật liệu xây dựng bao gồm các tiêu chuẩn về yêu cầu kỹ thuật các loại  sản 

phẩm VLXD như xi măng, gốm sứ, gạch ngói, bê tông, gỗ..v.v. 

- Hệ thống trang thiết bị kỹ thuật công trình xây dựng : gồm các tiêu chuẩn 

về thiết bị cấp thoát nước, chiếu sáng, điều hoà thông gió, sưởi, khí đốt. 

- Các phương pháp thử: gồm các tiêu chuẩn thử các loại VLXD, các chỉ tiêu 

khí hậu , môi trường ..v.v. 

- Kinh tế , kế hoạch, tổ chức, quản lý: các tiêu chuẩn quản lý, bảo trì công 

trình, định giá, dự toán, thầu, hợp đồng..v.v 

- Giao thông vận tải: các tiêu chuẩn xây dựng cầu, đường, hầm..v.v 

- Xây dựng thuỷ lợi: các tiêu chuẩn từ khảo sát , quy hoạch, nền móng, tính 

toán, kết cấu, vật liệu ..v.v.Số tiêu chuẩn xây dựng hiện hành liên quan đến 11 

nhánh nội dung trên hiện có hơn 950 tiêu chuẩn (TCVN và TCXDVN). Nhìn chung 

các tiêu chuẩn trên đã  đáp ứng phần lớn yêu cầu quản lý kỹ thuật trong xây dựng. 

Trong chương trình xây dựng hệ thống văn bản Quy chuẩn, tiêu chuẩn Bộ Xây 

dựng  đang tập trung soát xét hoàn thiện  để đến năm 2010 sẽ có khoảng 16 Quy 

chuẩn và 1300 tiêu chuẩn phủ kín toàn bộ hoạt động quản lý kỹ thuật xây dựng. 

 

Kèm theo đây, chúng tôi  xin gửi tới quý Uỷ ban 2 Quy chuẩn và 6 tiêu 

chuẩn xây dựng Việt nam  do Bộ Xây dựng ban hành để làm rõ các nội dung nêu 

trên (có danh mục và tài liệu gửi kèm)./. 

 
       K/T BỘ TRƯỞNG 
         THỨ  TRƯỞNG 



      
Nơi nhận :     

- Như trên         ĐÃ KÝ 
- Lưu Vụ KHCN, VP   

        

         Nguyễn Văn Liên  
 
 
 

 
 

DANH MỤC TÀI LIỆU GỬI KÈM  
 
Quy chuẩn : 
 

1- Quy chuẩn xây dựng Việt Nam , tập 1, năm 1996 

2-  QCXDVN 01 : 2002 Quy chuẩn xây dựng công trình để đảm bảo người tàn tật 
tiếp cận sử dụng. 

 
Tiêu chuẩn : 
 

1- Tiêu chuẩn về những vấn đề chung : 

TCXD 214 : 1998  Bản vẽ  kỹ thuật - Hệ thống ghi mã và trích dẫn ( tham chiếu) 

cho  bản vẽ xây dựng và các tài liệu liên quan Tiêu chuẩn về Quy hoạch , khảo sát. 

2- Tiêu chuẩn về quy hoạch, khảo sát : 

TCXDVN 270 : 2002  Khảo sát đánh giá tình trạng nhà và công trình xây gạch đá. 

3- Tiêu chuẩn thiết kế công trình : 

TCXDVN 260 :  2002  Trường mầm non - Tiêu chuẩn thiết kế. 
TCXDVN 335 :  2005  Công trình thuỷ điện Sơn La - Tiêu chuẩn thiết kế kỹ thuật 
4- Tiêu chuẩn về thi công: 

TCXDVN 286: 2003 Đóng và ép cọc - Tiêu chuẩn thi công và nghiệm thu 

5- Tiêu chuẩn về phương pháp thử : 

 TCXDVN 268 : 2002 Chất lượng không khí - Xác định nồng độ số sợi      

amiăng trong không khí vùng làm việc bằng kính hiển vi quang học tương phản 

pha - Phương pháp màng lọc 


