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          BỘ XÂY DỰNG 
___________ 

 
 

Số:   22/2016/TT-BXD 
 

   CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
_____________________________________ 

        

     Hà Nội, ngày  01  tháng  7  năm 2016    

                 
THÔNG TƯ 

 

Bãi bỏ toàn bộ hoặc một phần văn bản quy phạm pháp luật có quy định về điều 
kiện đầu tư kinh doanh do Bộ Xây dựng ban hành hoặc liên tịch ban hành  

__________________________________ 

 

Căn cứ Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật ngày 22/6/2015; 

Căn cứ Luật Đầu tư ngày 26/11/2014; 

Căn cứ Nghị định số 34/2016/NĐ-CP ngày 14/5/2016 của Chính phủ quy 
định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Ban hành văn bản quy 
phạm pháp luật; 

Căn cứ Nghị định số 118/2015/NĐ-CP ngày 12/11/2015 của Chính phủ 
quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Đầu tư; 

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; 

Theo đề nghị của Vụ trưởng Vụ Pháp chế; 

Bộ trưởng Bộ Xây dựng ban hành Thông tư bãi bỏ toàn bộ hoặc một phần 
văn bản quy phạm pháp luật có quy định về điều kiện đầu tư kinh doanh do Bộ 
Xây dựng ban hành hoặc liên tịch ban hành. 

 

Điều 1. Bãi bỏ toàn bộ văn bản quy phạm pháp luật có quy định về 
điều kiện đầu tư kinh doanh 

1. Bãi bỏ Thông tư liên tịch số 1529/1998/TTLT/BKHCNMT-BXD ngày 
17/10/1998 của Bộ Khoa học công nghệ và Môi trường và Bộ Xây dựng về việc 
hướng dẫn đảm bảo môi trường trong sử dụng amiăng vào sản xuất các sản 
phẩm vật liệu và xây dựng. 

2. Bãi bỏ Thông tư số 11/2007/TT-BXD ngày 11/12/2007 của Bộ trưởng 
Bộ Xây dựng hướng dẫn thực hiện một số điều của Nghị định số 124/2007/NĐ-
CP ngày 31/7/2007 của Chính phủ về quản lý vật liệu xây dựng. 

3. Bãi bỏ Quyết định số 27/2000/QĐ-BXD ngày 08/12/2000 của Bộ 
trưởng Bộ Xây dựng về việc ban hành quy định điều kiện kinh doanh xây dựng. 
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4. Bãi bỏ Chỉ thị số 02/2008/CT-BXD ngày 27/3/2008 của Bộ trưởng Bộ 
Xây dựng về việc chấn chỉnh và tăng cường các biện pháp đảm bảo an toàn lao 
động, vệ sinh lao động trong các đơn vị ngành Xây dựng. 

Điều 2. Bãi bỏ một phần văn bản quy phạm pháp luật có quy định về 
điều kiện đầu tư kinh doanh  

1. Bãi bỏ Điều 6 của Thông tư số 12/2009/TT-BXD ngày 24/6/2009 
của Bộ trưởng Bộ Xây dựng hướng dẫn chi tiết về cấp chứng chỉ hành nghề 
xây dựng. 

2. Bãi bỏ Điều 8 của Thông tư số 22/2009/TT-BXD ngày 06/7/2009 của 
Bộ trưởng Bộ Xây dựng quy định chi tiết về điều kiện năng lực trong hoạt động 
xây dựng. 

3. Bãi bỏ Điều 3 của Thông tư số 25/2009/TT-BXD ngày 29/7/2009 của 
Bộ trưởng Bộ Xây dựng hướng dẫn về bồi dưỡng nghiệp vụ quản lý dự án đầu 
tư xây dựng công trình và giám sát thi công xây dựng công trình. 

4. Bãi bỏ Điều 3 của Thông tư số 05/2010/TT-BXD ngày 26/5/2010 của 
Bộ trưởng Bộ Xây dựng hướng dẫn về đào tạo bồi dưỡng nghiệp vụ định giá xây 
dựng và cấp chứng chỉ kỹ sư định giá xây dựng. 

5. Bãi bỏ Điều 5 của Thông tư số 21/2010/TT-BXD ngày 16/12/2010 của 
Bộ trưởng Bộ Xây dựng hướng dẫn chứng nhận hợp quy và công bố hợp quy đối 
với sản phẩm, hàng hóa vật liệu xây dựng. 

6. Bãi bỏ Điều 4 của Thông tư số 01/2011/TT-BXD ngày 27/01/2011 của 
Bộ trưởng Bộ Xây dựng hướng dẫn đánh giá môi trường chiến lược trong đồ án 
quy hoạch xây dựng, quy hoạch đô thị. 

7. Bãi bỏ Điều 7 của Thông tư số 03/2011/TT-BXD ngày 06/4/2011 của 
Bộ trưởng Bộ Xây dựng hướng dẫn hoạt động kiểm định, giám định và chứng 
nhận đủ điều kiện đảm bảo an toàn chịu lực, chứng nhận sự phù hợp về chất 
lượng công trình xây dựng. 

8. Bãi bỏ khoản 1 Điều 1, khoản 2 Điều 2 của Thông tư số 06/2011/TT-
BXD ngày 21/6/2011 của Bộ trưởng Bộ Xây dựng sửa đổi, bổ sung một số điều 
quy định về thủ tục hành chính trong lĩnh vực xây dựng, kiến trúc quy hoạch xây 
dựng thực thi Nghị quyết số 55/NQ-CP ngày 14/12/2010 về đơn giản hóa thủ tục 
hành chính thuộc phạm vi chức năng quản lý của Bộ Xây dựng. 

9. Bãi bỏ điểm c Điều 2 của Thông tư số 06/2013/TT-BXD ngày 
13/5/2013 của Bộ trưởng Bộ Xây dựng hướng dẫn về nội dung thiết kế đô thị. 

10. Bãi bỏ khoản 1 Điều 28 của Thông tư số 02/2016/TT-BXD ngày 
15/02/2016 của Bộ trưởng Bộ Xây dựng ban hành Quy chế quản lý, sử dụng nhà 
chung cư. 
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Điều 3. Hiệu lực thi hành 

1. Thông tư này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.  

2. Cơ quan, tổ chức, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Thông 
tư này./. 

 
Nơi nhận: 
- Văn phòng Chính phủ; 
- Văn phòng Quốc hội, VP Chủ tịch nước; 
- Các bộ, cơ quan ngang bộ, cơ quan thuộc CP; 
- Viện Kiểm sát nhân dân tối cao; 
- Toà án nhân dân tối cao; 
- Kiểm toán Nhà nước; 
- HĐND, UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc TW; 
- Sở Xây dựng các tỉnh, thành phố trực thuộc TW; 
- Cục Kiểm tra văn bản QPPL - Bộ Tư pháp; 
- Các đơn vị thuộc BXD; 
- Công báo; 
- Lưu: VT, PC (10). 

                                    KT. BỘ TRƯỞNG 
THỨ TRƯỞNG 

 
 

 
(đã ký) 

 
 

Đỗ Đức Duy 
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