
Hà Néi,  ngày 14 th¸ng 12 n¨m 1996

QUYÕT ®ÞNH CñA Bé TR−ëNG X©Y DùNG
VÒ viÖc ban hành Quy chuÈn x©y dùng ViÖt Nam

Bé TR−ëNG X©Y DùNG

- C¨n cø NghÞ ®Þnh sè 15/CP ngày 4/3/1994 cña ChÝnh phñ quy ®Þnh chøc n¨ng, nhiÖm vô và c¬ cÊu tæ
chøc cña Bé X©y dùng;
- C¨n cø NghÞ ®Þnh sè 42/CP ngày 16/7/1996 cña ChÝnh phñ ban hành ®iÒu lÖ qu¶n lý ®Çu t− và X©y dùng;
- XÐt nhu cÇu vÒ qu¶n lý Quy ho¹ch và X©y dùng, theo ®Ò nghÞ cña Vô tr−ëng Vô ChÝnh s¸ch x©y dùng,
Vô tr−ëng Vô Qu¶n lý KiÕn tróc và Quy ho¹ch, ViÖn tr−ëng ViÖn KiÕn tróc và Tiªu chuÈn ho¸ x©y dùng,
ViÖn tr−ëng ViÖn quy ho¹ch ®« thÞ - N«ng th«n.

QUYÕT ®ÞNH

§iÒu 1: Ban hành kÌm theo quyÕt ®Þnh này Quy chuÈn X©y dùng tËp I (PhÇn Quy ®Þnh chung và Quy
ho¹ch x©y dùng).
§iÒu 2: QuyÕt ®Þnh này cã hiÖu lùc thi hành tõ ngày 1/1/1997 và ¸p dông trong ph¹m vi c¶ n−íc.
§iÒu 3: C¸c Bé, c¬ quan ngang Bé, c¬ quan thuéc ChÝnh phñ, UB nh©n d©n c¸c tØnh, thành phè trùc thuéc
Trung −¬ng cã tr¸ch nhiÖm tæ chøc thi hành QuyÕt ®Þnh này.

Bé Tr−ëng Bé X©y Dùng

Ng« Xu©n Léc

(§� ký)

Ch−¬ng I
QUY ®ÞNH CHUNG VÒ QUY CHUÈN X©Y DùNG

§iÒu 1.1  Ph¹m vi ¸p dông cña Quy chuÈn x©y dùng
Quy chuÈn x©y dùng (d−íi ®©y ®−îc viÕt t¾t là quy chuÈn hoÆc QCXD ) là v¨n b¶n quy ®Þnh c¸c yªu cÇu
kü thuËt tèi thiÓu, b¾t buéc ph¶i tu©n thñ ®èi víi mäi ho¹t ®éng x©y dùng, và c¸c gi¶i ph¸p, c¸c tiªu chuÈn



®−îc sö dông ®` ®¹t c¸c yªu cÇu ®ã.

Ghi chó:

1. Nh÷ng tr−êng hîp h¹n chÕ ph¹m vi ¸p dông, nÕu cã, ®−îc quy ®Þnh ë tõng ch−¬ng cô thÓ.
2. Trong QCXD, nh÷ng dßng ch÷ in ®øng là nh÷ng yªu cÇu b¾t buéc, nh÷ng dßng ch÷ in nghiªng là
phÇn h−íng dÉn nh÷ng gi¶i ph¸p ®−îc chÊp thuËn (xem ®iÒu 1.4).
3. QCXD là c¬ së kü thuËt cho viÖc lËp, thiÕt kÕ và thÈm ®Þnh, phª duyÖt c¸c dù ¸n quy ho¹ch, ®å ¸n
thiÕt kÕ c«ng tr×nh x©y dùng, kiÓm tra qu¸ tr×nh x©y dùng và nghiÖm thu cho phÐp sö dông c«ng tr×nh.
4. QCXD bao gåm c¸c quy ®Þnh liªn quan ®Õn kü thuËt trong c¸c ho¹t ®éng x©y dùng, kh«ng bao gåm
c¸c quy ®Þnh liªn quan ®Õn c¸c thñ tôc hành chÝnh, qu¶n lý vÒ x©y dùng, trËt tù, vÖ sinh c«ng céng.

§iÒu 1.2  Gi¶i thÝch tõ ng÷
Trong quy chuÈn này, c¸c tõ ng÷ d−íi ®©y ®−îc hiÓu nh− sau:
1.2.1. Ho¹t ®éng x©y dùng
Ho¹t ®éng x©y dùng ®−îc hiÓu là mäi ho¹t ®éng kü thuËt liªn quan ®Õn x©y l¾p c¸c c«ng tr×nh x©y dùng,
víi 2 giai ®o¹n chÝnh:

1) Quy ho¹ch x©y dùng: gåm lËp quy ho¹ch x©y dùng và qu¶n lý x©y dùng theo quy ho¹ch.
2) §Çu t−, x©y dùng c«ng tr×nh: gåm lËp dù ¸n ®Çu t−, kh¶o s¸t, thiÕt kÕ, thi c«ng x©y l¾p (kÓ c¶ söa
ch÷a, c¶i t¹o, ph¸ dì) và b¶o tr× c¸c c«ng tr×nh x©y dùng.

1.2.2. Tiªu chuÈn ViÖt Nam
Tiªu chuÈn ViÖt Nam ®−îc hiÓu là c¸c tiªu chuÈn cña ViÖt Nam, bao gåm:

1) Tiªu chuÈn Nhà n−íc, cã m` hiÖu là TCVN; và
2) Tiªu chuÈn X©y dùng, cã m` hiÖu là TCXD; và
3) Tiªu chuÈn Ngành, cã m` hiÖu là TCN.

§iÒu 1.3  Môc tiªu cña Quy chuÈn x©y dùng
Môc tiªu cña QCXD là ®¶m b¶o viÖc x©y dùng míi, c¶i t¹o c¸c ®« thÞ, khu d©n c−, khu c«ng nghiÖp và c¸c
c«ng tr×nh x©y dùng ®¹t hiÖu qu¶ vÒ mäi mÆt:

1. B¶o ®¶m c¸c ®iÒu kiÖn an toàn, vÖ sinh, tiÖn nghi cho nh÷ng ng−êi làm viÖc và sinh sèng trong khu
vùc hoÆc c«ng tr×nh ®−îc x©y dùng, c¶i t¹o.
2. B¶o vÖ ®−îc lîi Ých cña toàn x` héi, bao gåm:

a) B¶o vÖ m«i tr−êng sèng, c¶nh quan và c¸c di tÝch lÞch sö, v¨n ho¸; gi÷ g×n và ph¸t triÓn b¶n s¾c
v¨n ho¸ d©n téc;
b) B¶o vÖ tài s¶n x` héi gåm c«ng tr×nh x©y dùng và tài s¶n bªn trong c«ng tr×nh;
c) Sö dông hîp lý vèn ®Çu t−, ®Êt ®ai và c¸c tài nguyªn kh¸c.

§iÒu 1.4 C¸c yªu cÇu kü thuËt cña Quy chuÈn x©y dùng.
Nh¾m ®¶m b¶o c¸c môc tiªu ®` nªu ë ®iÒu 1.3, mäi ho¹t ®éng x©y dùng ph¶i ®¹t ®−îc c¸c yªu cÇu kü thuËt
nªu trong c¸c ch−¬ng d−íi ®©y, bao gåm:

1. C¸c yªu cÇu sö dông ®Êt, b¶o vÖ m«i tr−êng, søc khoÎ và b¶o ®¶m an toàn, tiÖn nghi cho con ng−êi
khi lËp quy ho¹ch x©y dùng;
2. C¸c yªu cÇu tèi thiÓu vÒ an toàn, vÖ sinh và tiÖn nghi cho con ng−êi sö dông khi thiÕt kÕ x©y dùng
c«ng tr×nh;
3. C¸c yªu cÇu tèi thiÓu vÒ an toàn lao ®éng, b¶o vÖ m«i tr−êng, c¶nh quan khi thi c«ng x©y l¾p c«ng

§iÒu 1.5 C¸c gi¶i ph¸p kü thuËt ®−îc chÊp thuËn.
1.5.1 Yªu cÇu ®èi  víi c¸c gi¶i ph¸p kü thuËt.

1. C¸c gi¶i ph¸p kü thuËt ¸p dông trong thiÕt kÕ quy ho¹ch, thiÕt kÕ, thi c«ng c¸c c«ng tr×nh x©y dùng
chØ ®−îc chÊp thuËn nÕu chóng ®¶m b¶o c¸c yªu cÇu kü thuËt, quy ®Þnh trong quy chuÈn này.
2. Tr−êng hîp x©y dùng c¶i t¹o, nÕu hoàn c¶nh thùc tÕ kh«ng cho phÐp ®¶m b¶o c¸c yªu cÇu cña tiªu
chuÈn, ph¶i cã gi¶i ph¸p phï hîp, ®¸p øng c¸c yªu cÇu tíi møc cao nhÊt cã thÓ ®−îc.

1.5.2 Nh÷ng gi¶i ph¸p ®−îc chÊp thuËn là:



1. Nh÷ng gi¶i ph¸p ®−îc nªu trong QCXD:
a) Nh÷ng gi¶i ph¸p này dùa trªn mét sè tiªu chuÈn ViÖt Nam hiÖn hành và ®−îc QCXD chÊp
thuËn. Khi mét tiªu chuÈn nào trong sè này ®−îc thay thÕ th× tiªu chuÈn thay thÕ sÏ mÆc nhiªn
®−îc chÊp thuËn trong QCXD.
b) Khi cã kh¸c biÖt gi÷a QCXD và tiªu chuÈn, ph¶i tu©n theo QCXD.

2. HoÆc nh÷ng gi¶i ph¸p kh«ng ®−îc nªu trong QCXD nh−ng ®−îc cÊp cã thÈm quyÒn thÈm ®Þnh là
®¹t yªu cÇu cña tiªu chuÈn.

Ghi chó:

Nh÷ng gi¶i ph¸p nªu ë 1.5.2.2 th−êng dùa trªn c¸c tiªu chuÈn quèc tÕ, tiªu chuÈn n−íc ngoài, ®−îc phÐp
¸p dông theo quy ®Þnh ë ®iÒu 1.6.

1.5.3. C¸c thiÕt kÕ ®iÓn h×nh cña cÊu kiÖn, chi tiÕt, bé phËn c«ng tr×nh do Bé X©y dùng ban hành ®−îc coi
là thuéc gi¶i ph¸p kü thuËt ®−îc chÊp thuËn, kh«ng ph¶i thÈm ®Þnh khi ¸p dông vào thiÕt kÕ c«ng tr×nh.

§iÒu 1.6. ¸p dông c¸c tiªu chuÈn quèc tÕ, tiªu chuÈn n−íc ngoài
C¸c tiªu chuÈn quèc tÕ, tiªu chuÈn n−íc ngoài cã thÓ ®−îc ¸p dông vào kh¶o s¸t, thiÕt kÕ, thi c«ng c¸c c«ng
tr×nh x©y dùng ë ViÖt Nam nÕu nh÷ng tiªu chuÈn này ®¶m b¶o c¸c yªu cÇu kü thuËt, quy ®Þnh trong QCXD
và ®−îc Bé X©y dùng chÊp thuËn.

Ghi chó:

1. Bé X©y dùng (theo c¸c Th«ng t− sè 12/BXD-KHCN ngày 24-4-1995 và 78/BXD-KHCN ngày 17-7-1995)
®� chÊp thuËn, cho phÐp ¸p dông c¸c tiªu chuÈn x©y dùng hiÖn hành cña tæ chøc tiªu chuÈn ho¸ quèc tÕ
ISO và cña c¸c n−íc Anh, §øc, Mü, NhËt, Ph¸p, óc, kh«ng thuéc c¸c lÜnh vùc d−íi ®©y:

     a) Sè liÖu: khÝ hËu x©y dùng, ®Þa chÊt thuû v¨n,
     b) Phßng chèng: ch¸y næ, giã b�o, sét.
     c) VÖ sinh m«i tr−êng
     d) An toàn c«ng tr×nh d−íi t¸c ®éng cña khÝ hËu ®Þa ph−¬ng.
     e) An toàn lao ®éng.

2) Khi ¸p dông tiªu chuÈn quèc tÕ, tiªu chuÈn n−íc ngoài vào ViÖt Nam ph¶i ®¶m b¶o sù ®ång bé cña tiªu
chuÈn ®−îc ¸p dông. Trong mét sè tr−êng hîp, cÇn cã nh÷ng bæ sung cho phï hîp víi c¸c ®iÒu kiÖn tù
nhiªn, x� héi, kinh tÕ, kü thuËt cña ViÖt Nam.


