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UBND TIN}T DONG NAT 
BAN QUAN L\ 

CAC KHU CONG NGHIP 

CONG HOA XA HOt CHU NGHIA VIT NAM 
J3c 1p - Tu' do - Hnh phüc 

DóngNai, ngày,/ (' tháng ' nàm 2022 
S2  1  /KCNDN-QHXD 

V/v trin khai áp diing tiêu chun trong 
các dir an dâu tu xây dimg và bão tn 
cong trinh giao thông du6ng b. 

KInh g1ri: Các Cong ty Dãu tu Xây dirng Ha thng KCN 

Trin khai thuc hin Van ban so 3825/TCDBVN-KHCN, MT&HTQT ngày 
29/6/2022 cüa Tong cc Duing b Vit Nam ye vic áp dçtng tiêu chuân trong 
các dr an dâu tu xay drng và bão trI cong trInh giao thông dung b. 

Ban Quán 1 các KCN Dông Nai thông báo den Các Cong ty Dâu tu Xây 
drng Ha tang KCN nghiên ciiru, rà soát dê triên khai áp diing thçrc hin theo quy 
djnh. Trong qua trInh thc hin, nêu có vuó'ng mac, khó khän, dê nghj các Cong 
tyHa tang báo cáo ye S Giao thông Vn tái tinh Dông Nai dê tong hçp báo cáo 
Tong Ciic Du?mg b Vit Nam. 

(DInh kern Van bàn so' 288 7/SGTVT-QLGT ngày 01/7/2022 cia SO' Giao 
thông Vn tái; Van bàn sO 3825/TCDBVN-KHcN, MT&HTQT ngày 29/6/2022 
cia TOng Cyc Du'O'ng b5 Vit Nam, Phu lyc các tiêu chuân kern theo) 

Trân tr9ng.?A- 

Noi nhân: 
- Nhtr trên; 
- S Giao thông Vein tái (PhOi hcp); 
- Trang Website BQL; 
- Urn VT, QHXD (M). 

KT. TRIJ'€NG BAN 
PH.OT4flJ'ONG BAN 

S 26, Dumg 2A, KCN Biên HOa II, thành ph Biên HOa, tinh Dng Nai 
DT: (0251) 3892378 - 3892382 Fax: (0251)3892379 
E-mail: bqlkcn(dongnai.gov.vn, diza@diza.vn Website: http://diza.dongnai.gov.vn  



UBND TINH DONG NAT CQNGHOAXAHQIaUNGHIAvITNAM 
S GIAO THÔNG ViN TA! Dc 1p - Tir do - Hnh phüc 

S: 2887 /SGTVT-QLGT 
V/v triên khai áp ding tiêu chuân trong 

các di,r an dâu tu xây dirng và báo trI cong 
trInh giao thông dithng b 

Dóng Nai, ngày 1 tháng 7 nám 2022 

Kinh giri: 
- Các S, ban, ngânh; 
- UBND các huyn, thânh ph Long Khánh và thành ph6 
Biên Hôa; 
- Các nha dâu tu BOT, Doanh nghip dir an BOT duô'ng b; 
- To chrc, cá nhân có lien quan trên dja bàn tinh. 

Thijc hiên Van bàn so 3825/TCDBVN-KHCN,MT&HTQT ngây 29 tháng 
6 näm 2022 cña Tong ciic Dithng b Vit Nam ye vic áp diing tiêu chuân trong 
các dir an dâu tu xây dmg và báo tn cong trInh giao thông du'ô'ng b(File d'içn 
t th'nh kern). 

Si Giao thông vn tãi trân tr9ng thông báo den các dcn v dê triên khai, 
áp diing thirc hin theo quy djnh. 

Trong qua trInh thirc hin, nOu có vumg mac khó khãn, dê nghj các dcrn 
vi giri phán ánh ye S GTVT dê tong hçip báo cáo Tong ciic Dithng b Vit 
Nam 

Noi nhân: 
- Nhu trên; 
- Liu: VT, P.QLGT (Nhàn). 

KT. GIAM DOC 
PHO GIAM DOC 

 

Nguyen Bôn 

t' t.:. 1 0 fl1 r't ffi.1 11-. LJ 



BO GIAO THÔNG VN TAI CQNG HOA xA HQI CHU NGHiA VIT NAM 
TONG CJC DUNG BQ VIT NAM Dc 1p - T do - Hnh phñc 

S: 3825 /TCDBVN-KHCN,MT&HTQT Ha Nói, ngây 29 tháng 6 nàm 2022 
V/v áp ding tiëu chun trong các dir an dãu tu 
xây drng và bão trI cong trInh giao thông 
duing b 

KInh gCri: 

— Các V11: K hoich du tir, Quàn 1 báo trI dithng b, An 
toàn giao thông; 

— Ciic Quân l xây dijng dthng b; 

— Các Ciic Quán 1 drnmg bt I, II, III, IV; 

— Các Si Giao thông 4n tái; 

— S GTVT — Xây dirng Lao Cai; 

— Các Ban QLDA 3, 4, 5, 8. 

1. Theo Lut Tiêu chuân và Quy chun k9 thut, Ngh djnh 
so 127/2007/ND-CP ngày 01/8/2007 cüa ChInh phü quy djnh chi tit thi hành mt 
so diêu ci:ia Lutt Tiêu chuân và Quy chu.n k thuit, Nghj djnh s 78/2018/ND-
CP ngày 16/5/20 18 cüa ChInh phü süa dôi, bO sung mt so diêu cüa Nghj dnh 
s 127/2007/ND-CP ngày 0 1/8/2007 cüa ChInh phà và Thông tu s 1 1/2021/TT-
BKHCN ngày 18/11/202 1 cüa B KH&CN quy djnh chi tiêt xây dirng và áp diing 
tiêu chun thI h thng tiêu chun cüa Vit Nam bao gm: Tiêu chun quc gia 
(k hiêu TCVN) và Tiêu chuân cd 5 (kr hiêu TCCS). 

Theo Nghj djnh s 15/2021/ND-CP ngày 03/3/202 1 cüa ChInh phü quy djnh 
chi tit mt s ni dung v quàn 1r dij an du tu xây dirng thI ngoài tiêu chun 
quéc gia (TCVN), các dan v có th áp diing tiêu chun quôc t, tiêu chutn khu 
vrc, tiêu chun nrnrc ngoài (g9i chung là tiêu chun nrnic ngoài), tiêu chuân ca s 
(TCCS) trong dir an dtu tu xay dirng. Các tiêu chuân ngành (TCN),Jiëuehiiân 
xay dirng Vit Nam (TCXDVN),.... không con hiêid àJdaông4it.c'p diing 

D thng nht vic áp diing tiêu chun trong các di.r an du tu xây dirng và 
bào trI cOng trInh giao thông dung bt, Tong ciic Dung b Vit Nam dê nghj 
các co quan, dan vj: 

— Chi áp diing các tiêu chun quôc gia (TCVN), tiêu chun quc t, tiêu 
chun khu virc, tiëu chun nuc ngoài (gpi chung là tiêu chun nithc ngoài); tiêu 
chun ca s (TCCS) trong các dr an du Pr xãy dmg (xem Nghj ct/nh s 

15/202]/ND-CP ngây 03/3/2021, Diéu 8. Quv ct/nh ye ap dicing tiêu chuán quóc 
té. tiêu chun khu vwc. tiéu chuCn nwó'c ncioai: tiêu chiuin cri th: vat lieu vô cónp 



KT. TONG CUC  TRUNG 
TONG CUC TRUNG 

2s 

guyênMh Thng 

ngh mat trong hoçit tçng xáy c4rng). 
— Không ap dung các tiëu chun ngành (TCN), tiêu chun xây dmg Vit 

Nam (TCXDVN). 

2. Tang cuc DBVN thông báo dn các cc quan, dm vj mt so tiêu chun ca 
s và tiêu chuAn quc gia mi duçc cong b lien quan dn linh virc drnng b 
(Chi tièt tgi Phy lyc kern theo,) d các c quan, don vl bit và áp ding./. 

Nyi nhân: 
- Nhu trên; 
- Tong Cic trithng (dê b/c); 
- Luu: VT, KHCN, MT&HTQT. 



PHU LTJC 

1. Các tiêu chuân co' s do Tong ciic DBVN cong bO nàm 2022 

STT Ten tiêu chun co' sr Ma hiêu 

1 Ao dithng mm - Yêu cu và chi dn thit k 
theo chi s kt cu (SN) TCCS 37:2022/TCDBVN 

2 
Ao dtthng mêm - Các yêu câu vâ chi dan thiM 
k TCCS 38 :2022/TCDBVN 

3 
Thit kê mt duOng be tong xi mãng thông 
thuô'ng có khe ni trong xây d%rng cong trInh 
giao thông 

TCCS 39:2022/TCDBVN 

Thi cong và nghim thu mt duing be tong xi 
mäng trong xây dimg cong trInh giao thông TCCS 40:2022/TCDBVN 

Tiêu chun kháo sat, thit k nên dithng Ô to 
trên nn dt yu TCCS 41 :2022/TCDBVN 

6 
DuO'ng ô to cao tôc - Thiêt kê vâ to chüc giao 
thông trong giai domn phân k' dâu tu xây 
dvng 

TCCS 42:2022/TCDBVN 

Lp mitt dithng be tong nhia chat sü diing 
nhua dithng thông thu&ng có them phii gia 
SBS theo phumg an trn khO tai  tram trn - 
Thi cong vã nghim thu 

TCCS 43:2022/TCDBVN 

Các co' quan, dcm vj có the tham khão, áp diing các tiêu chuân co' sO' khác do 
Tong ciic DBVN cOng bô dãng tãi trén trang tin din tO' tai  dja chi: 

h ups .//drvn. gov. vn/csdl-noi-bo/khoa-hoc-cong-n gh e/mt/tccs-do-tong-cuc-
duong-bo-viet-nam-ban-hanh. html?site=20830 

2. Tiêu chun quc gia do B KH&CN cong b lien quan dn linh virc 
dtrb'ng b 

STT Ten tiêu chun quôc gia Ma hiu 

1 
LO'p mitt dumg bang hn hgp nhira nóng — Thi 
cOng vâ nghim thu — Phân 1: Be tong nhira 
chit sO' ding nhra disO'ng thông thuO'ng. 

TCVN 13567-1:2022 

2 
Lrp mt duO'ng bang hn hçp nhira nóng — Thi 
cOng và nghim thu — Phân 2: Be tOng nhira 
chtt sO' ding nhra duO'ng polyme. 

TCVN 13567-2:2022 

3 
LO'p mt du&ng bang h6n hc'p nhia nóng — Thi 
cOng vâ nghim thu — Phân 3: Hon hçp nhixa 
ban rng. 

TCVN 13567-3:2022 
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