
UBND THANH PHO HA NOI CQNG HOA XA HQi CHU NGHIA VIT NAM 
sO  XAY D1fNG flc lip - Tii do — H,nh phác 

S:  2O2  /QD-SXD Ha N3i, ngàytháng 4 nám 2022 

QUYET D!NH 
V vic phê duyt nhim viii kiêm djnh 21 chungcu' cü trên dja bàn 

qun Long Bien theo danh muc ti Ke hoch so 334/KH-UBND 
9 ngay 31/12/2021 cua thanh pho Ha NQI 

GIAM DOC sO XAY DVNG HA NQI 

Can ct Lut Nhà a s1 65/20]4/QHJ3 ngày 25/11/2014; Lut Xáy dy7lg 56 

50/2014/QHJ3 ngày 18/6/2014; Lut s 62/2020/QH14 ngày 17/6/2020 sith ddi, ha 

sung mç3tscdiêu ciaLutXáy dyng; 
Can ct các Nghj djnh ca ChInh phz: 5d 06/2021/ND-CP ngày 26/01/202 1 quy 

djnh chi tjlt m5t s n5i dung v quán l) chát lztqng, thi cong xây dyng và báo tn cOng 
trinh xáy dyng; s 15/2021/ND-CF ngày 03/3/2021 Quy djnh chi am5t sO' ni d 

ye quOn l3 dy an du tw xdy dyng, sO' 69/2021/ND-CP ngày 15/7/2021 v cái t 

dyng igi nhà chung cu; 
Can cii' Thông tu sO' 10/2021/TT-BXD ngày 25/8/2021 cia Bó Xây d 

hu'àng dán mt sO' diau và bin pháp thi hành Nghf djnh sO' 06/2021/ND-CT 

26/01/2021 và Nghj djnh sO' 44/2016/ND-CP ngày 15/5/2016 cña ChInhphi; 

Cán c Nghj quyé't sO' 25/NQ-HDND ngày 23/9/202 1 cia H5i dng nhOn dan 

thành phO' Ha Nt7j ye' vic thông qua "Di an cái tgo, xáy dyng igi chung czc cu trên 

dja bàn thành M Ha Ngi "; 
Can th Quyé't djnh sO' 5289/QD-UBND ngày 18/12/2021 cza UBND thành phO' 

Ha N€i5i v vic ban hành D an cái tgo, xáy dy'ng igi chung cw cü trên dja bàn thành 

phO' Ha Ni; 
Cán cá các KI hogch ngày 31/12/2021 cüa UBND thành phd Ha N5i. só 

329/KH-UBND v vic Nghiên cith lçp  quy hogch chi tiO't cái tgo, xáy dipig igi chung 

cu cü trên dja bàn Thành phd; sO' 333/Kif- UBND v vic Tridn khai thyv hin Ng/ij 

djnh sO' 69/2021/ND-CF ngày 15/7/202 1 cla Chinh phi va cái tgo, xáy dyng lgi nhà 

chung Cit cü trên dja bàn thành phd Ha Ni, sO' 334/KH-UBND v vic Tdng kidm tra 

rà soát, kiO'm djnh, dánh giá cMt lynng toàn b các chung Cu' cii trên dja bàn thành 

phd Ha Nói; sO' 335/KII-UBND va 
vic Cái tgo, xây dy'ng lgi chung cit cii trên dja 

bàn thành phd Ha NQi - D(Yt 1; 

Can CI KO' hogch 5O' 142/KH-UBND ngày 16/3/2022 cua UBND qun Long Biên 

ye vic kiêm djnh, dánh giá chdt lwng chung cit cii trên dja bàn qun Long Biên nàm 

2022; 
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Can ci van ban so' 481/UBND-QLDT ngày 28/3/2022 cia UBND qun Long 

Biên v vic ch4v thun, phé duyt nhim vy kie2m d/nh chung cu Cu nám 2022 (kern 

theo nhirn vy kkrn dinh), 
Can c& chic nàng, nhirn vy cla S& Xáy drng Ha Ni và nhim vy dwc'c giao 

tgi K hogch sO 334/KU- UBND ngày 31/12/202] cia UBND thành pM Ha Ni; 

Xét d nghj cia Ong Chi cyc trirth'zg Chi cyc Giárn djnh xây dy'ng tçii T& trInh s 

'1 0 /TTr-CCGDXD ngày S/4/2022. 

QUVET D4NH: 

EDiu 1. Phé duyt nhim v11 kim djnh 21 chung cix cü trên dja bàn qun Long 

Biên theo danh mc tti K hoch s 334/KH-UBND ngày 31/12/2021 cüa thành ph 

Ha Ni vâi ni dung chi ti& nhix Phi liic kern theo. 

Diu 2. UBND qun Long Biên có trách nhim t chüc th.m djnh phê duyt dr 

toán khão sat, kim djnh dánh giá chAt lirçrng hin trng các chung cu cU trén dja bàn 

theo quy djnh pháp 1ut; chju trách nhim truóc UBND Thành ph, S& Xây dirng v 

sx phü hap, tInh chInh xác thông tin, s 1iu các chung cix cü dugc nêu ti nhirn vi.1 

kirn djnh. 

Diu 3. Quyt djnh nay có hiu lirc k tr ngày k. Chü tjch UBND qun Long 

Biên; Chi ciic trurng Chi ciic Giám dnh xây drng, Truông các phông, ban, don vj 

thuc S& Xây dirng và các t chirc, cá nhân có lien quan chju trách nhim thi hành 

Quyt djnh này./. 

No'i nhân 
.- 

- UBND thành phô Ha Ni; 'de báo cáo) 
- Die Giám dc S& XD; 
- Die M?c DInh Minh - Phó GD Sà; 
- Nhu Diu 3; 
- Li.ru: VT, CCGDXD (FI.A.Tun; I5b). 



Phi LIJC 
Nhim vij kim d!nh  21 chung dr cü trên da  bàn 

quin Long Bien theo danh miic tt. Ke hoich so 334/KiII-UBND 
ngày 31/12/2021 cüa thành ph Ha Ni 

(Kern theo Quyét djnh sd 202 /QD-SXD ngày2L/4/2022 cia SàXáy dyng Ha N5i,) 

I. CAN C1J' LILP NHIEM VU: 

- LuatNhà a sé, 65/2014/QH13 ngày 25/11/2014; 

- Lu.t Xây dmg s6 50/2014/QH13 ngày 18/6/20 14; Lut s 62/2020/QH14 ngày 
17/6/2020 v si:ra di, b sung mt s diu cUa Lust Xây ding; 

- Nghj djnh s 06/2021/ND-CP ngày 26/01/2021 cüa ChInh phü quy djnh chi 
tit mt s ni dung v quãn 1 cht luqng, thi cong xây dirng và bão trI cOng trInh 
xây dirng; 

- Nghj djnh s 15/2021/ND-CP ngày 03/3/2021 cüa Chinh phü quy djnh chi 
tik mt so ni dung v quàn 15' dir an du tu xây dimg; 

- Nghj djnh sO 69/202 1/ND-CP ngày 15/7/2021 cüa ChInh phü v cãi tao,  xây 

drng 1.i nba chung cu; 

- Thông tu sO 10/2021/TT-BXD ngày 25/8/2021 cüa B Xây drng huang din 
mt sO diu và bin pháp thi hành Nghj djnh sO 06/2021/ND-CP ngày 26/1/202 1 

và Nghj djnh sO 44/2016/ND-CP ngãy 15/5/2016 cüa ChInh phU; 

- Nghj quyOt sO 25/NQ-HDND ngày 23/9/2021 cüa Hi dOng nhân dan thành 
phO Ha Ni v vic thông qua "D an cãi tao,  xây dirng lai  chung Cu cü trên dja 

bàn thành phO Ha Ni"; 

- Quyt djnh sO 5289/QD-UBND ngày 18/12/2021 cüa UBND thành phO Ha 
NOi v vic ban hành D an câi t.o, xây dirng lai  chung cu cü trên dja bàn thành 

phO Ha Nôi; 

- K hoach sO 329/KH-UBND ngày 31/12/2021 cüa UBND thành phO Ha Ni 
v vic Nghiên cüu l.p quy hotch chi tiOt cãi tao,  xây dirng lai  chung cu CU trén 

dja bàn Thành phO; 

- K hoach  sO 333/KH-UBND ngày 3 1/12/2021 cUa UBND thành phO Ha Ni 

v vic Triên khai thrc hin Nghj djnh sO 69/2021 /ND-CP ngày 15/7/2021 cUa 
ChInh phU v cài tao,  xây drng lai  nhà chung cu cU trên dja bàn thành phO Ha Nôi; 

- K hoach sO 334/KH-UBND ngày 3 1/12/2021 cUa UBND thành phô Ha Ni 
v vic TOng kim tra rà soát, kim dnh, dánh giá ch.t luvng toàn b các chung cu 
CU trên dja bàn thânh phO Ha NOi; 

- K hoach sO 335/KH-UBND ngày 3 1/12/2021 cUa UBND thành phO HàNi 
v viêc Cal tao,  xay dig lai  chung cu cü trên dja bàn thành phO Ha Ni - Dçt 1; 
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- K hotch s 142/KH-UBND ngày 16/3/2022 cüa TJBND q14n Long Biên v 
vic kiêm djnh, dánh giá ch.t hxçing chung  Cu  cQ trên dja bàn qu.n Long Biên näm 

2022; 

II. TONG QUAN VE CAC CHUNG CU' CU: 
- Quy mô: Gm 21 chung Cu (theo danh myc tgi K hogch so' 334/K[-J-UBND 

ngày 31/12/2021 cia thànhpho'Hà  N2i)  cao 01-05 tang; tr 01 - 02 don nguyen. 

- Dia dim: Tai  các phu'ông Sài Dng, Ng9c Lam, Gia Thiiy, qun Long Biên, 

thành ph Ha Ni. 

- Dc dim kin tntc: Các cong trInh có kin tri1c don giân, giao thông theo 
phi.rorng ngang bâi hành lang ben hoc hành lang giüa tai  các tang, giao thông theo 

phiscing dirng bâi các c.0 thang b ben trong nhà. 

- Dtc dim k& cu: Các cong trInh có dng kt cu tung xay chju 11rc. Kt 

câu móng nông trên nén dat tir nhiên. 

- Hin trng sir dçtng: Qua nhiu nàm sü diing, do nhiu nguyen nhân Ca 
khách quan ln chü quan nên hin tai  các cong trInh dã bc l nhiu hu hông, 

xuông cap Ca ye m.t kiên tthc và k& cu. 

III. MIJC JJICH, DOI TU'QNG VA YEU CAU IUEM D!NH 

1. Mic dIch: 
Kt qua kim djnh, dánh giá chat hxçing hin trng chung cu cü là co  so  d th?c 

hin D an cãi tao  chung cu' Cu trên dja bàn thành ph Ha Ni" ducic ban hành tai 
Quy& djnh s 5289/QD-UBND ngày 18/12/2021 cüa UBND Thãnh ph& 

2. Yêu cu: 
- K& hçip dng b vOi cong tác kim djnh dánh giá cht lu'qng các chung Cu 

cU trên dja bàn Thành ph6 dam bão các yêu cu t.i Nghj djnh s 69/2021/ND-CP 

ngày 15/7/2021 ye cãi tao,  xây dirng lai  nhà chung Cu. 

- Phü hçip các ni dung theo yêu ctu tai  Dé an "Cãi  tao,  xây drng lai  chung 

Cu cü trôn da bàn thành ph I-là Ni" duçc ban hành kern theo Quy& djnh s 
5289/QD-UBND ngày 18/12/202 1 cüa UBND Thành ph& CaC K hoach cüa 
UBND Thành ph& K hoach so 142/KH-UBND ngày 16/3/2022 cüa UBND qun 
Long Biên v vic kim djnh, dánh giá chat lucmg chung cu cü trên dja bàn qu.n 

Long Bien näm 2022. 
- DSi vOi d cucing kim djnh: Cn nêu rö quy trInh và phuong pháp thc hin 

kim djnh, tin d thc hin. Cung c.p dy dO thông tin näng hrc cUa chO tn Va cá 

nhân thirc hiên kirn dinh. 
- Ni dung kim djnh bao gm mt séi cong viec chInh thu sau: 

+ Khào sat, do ye hin trng cOng trInh, 1p sci d kt cu cong trInh. Xác dnh 

dc dim, ba1  kt cu cong trinh; 
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+ Khào sat các hu hông, khuy& tt cüa các cu kin, b phn Va toàn b cong 
trinh; 

+ Khão sat do th&ng dirng cUa các cu kiän tuO'ng và tng th cong trInh. 
Kim tra dO chênh san các tang cüa cong trinh; 

+ Kim tra xác suit cithng d be tong, chAt hrçng be tong, chiu dày lap be 
tong bão v, dO an mon c& thép trong be tong cüa các 1oti cAu kin tuông, cOt, 
dAm, san, mái, cAu thang bAng be tong c& thép; 

+ Dánh giá mrc dO nguy him hin trtng cüa cáo hang mvc  cong trInh (Theo 
TCVN938J:2012 Hithng dan dánh giá mic dç3 nguy hié'm cith kIt cá'u nhà). 

+ Dánh giá chAt Iuç'ng nhà chung cu theo các yêu cAu quy djnh tai  Diu 8 
Nghj djnh s 69/202 1/ND-CP ngày 15/7/2021 cüa ChInh phU. 

3. Di tu'çrng kim dinh: 

T chüc kim djnh, dánh giá chAt lucmg 21 chung Cu cü trên dja bàn qun 
Long Biên (theo danh mic tqi KI hoQch so' 334/KH-UBND ngày 31/12/2021 cia 
thànhphO'Hà Nói, cu th nhu sau: 

TT Ten Cong trtnh 

Dácdim 

kiêntrüc . 
Dc diem ket cau 

So 
tIng 

So dOn 

nguyen 

(1) (2) (3) (4) (5) 

I KhuTTSàiDông 

1 A7 02 01 Tuông xay chju 1irc 

2 A8 02 01 Tuxng xay chju hrc 

3 A9 02 01 Tthng xây chlu lirc 

4 A 12 02 01 Tung xay chju 1irc 

5 A 13 02 01 Tung xây chju 1rc 

6 A14 02 01 Tungxâychju1rc 

7 B2 02 01 Tu&ng xây chju hrc 

8 B3 02 01 Tung xây chju lijc 

9 B4 02 01 Tithng xây chju hrc 

10 B5 02 01 Tring xây chju 1rc 

11 B6 02 01 TiRing xây chiu 1irc 

12 C2 02 01 TiRing xây chju 1irc 

13 C3 02 01 TiRing xây chju lirc 
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TT len Cong tnnli 

Däc dim 

kintrüc . Dc diem ket cau 
S 

tang 

Sôdon 
nguyen 

(1) (2) (3) (4) (5) 

14 C4 02 01 Tir?mg xây chju 1rc 

15 C6 02 01 TuOng xây chju 1c 

16 C7 02 01 Tung xay chju 1irc 

II Khu TT cong ty xc ua Cia LIm 

17 Nhà 401 03 01 Tiing xây chju 1irc 

18 Nhà 443 03 01 Ttr?mg xay chju 1irc 

III Khu TT hóa cht, nOng san, xc thp, xc may 

19 
Nhà s 1 ngô 135 Nguyen Van Cr (TT 
hoa chat) 

05 01 1 uong xay chiu luc 

20 
Nba 5é 3 ngO 135 Nguyen Van Cir (TT 

nong san) 
05 01 T'irongxaychu1c 

IV Khu 41p  the 558 Nguyen Van C?r 

21 T.p th quail di C1+C2+C3 05 01 Tu?mg xay chju hrc 

4. H thng tiêu chuãn áp diing: 

- TCVN 9334:2012. Be tong n.ng - Phrnng pháp xác djnh ciRing do nén 

bang sung bt n.y; 

- TCVN 9348:20 12. Be tong c& thép - Kim tra khà näng c& thép bj an mOn 

- Phuo'ng pháp din th; 
- TCVN 9356:2012. Kêt cu be tong c& thép - Phiicing pháp din tr xác djnh 

chiu dày 1cp be tOng bâo v, vi trI và dithng kInh c& thép trong be tong; 

- TCVN 9357:2012. Be tong nng - Phucing pháp thir khOng phá hüy - Dánh 

giá cht lucing be tong bang 4n thc xung sieu am; 

- TCVN 9378:20 12. Khão sat dánh giá tmnh trng nhà và cong trInh xây gtch dá; 

- TC\TN 9381:2012. Huàng dn dánh giá mirc d nguy him cüa k& c.0 nba; 

- TCVN 9398:2012. Cong tác trtc dtc trong cong trInh xây dirng - Yêu cu 

chung; 

- TCVN 9400:2012. Nhà và cOng trInh dng tháp - Xác dnh d nghieng bng 

phuang pháp träc dja; 
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- Quy trInh dánh giá an toàn k& cAu nhà & vâ cong trInh cong cong  ban hành 

kern theo Quyt djnh s 681/QD-BXD ngày 12/7/20 16; 

- Các tiêu chuân các van bàn hin hành khác có lien quan. 

5. Phu'o'ng pháp thiyc hin: 

- Thrc hin theo quy djnh cüa pháp 1ut và các huóng dn tai  Tiêu chun 
Quc gia TCVN 938 1:2012, Quyt djnh s 681/QD-BXD ngày 12/7/2016 cüa B 
Xây drng. 

- V khi liicing khâo sat, kim djrlh cn darn bâo dy dii theo quy djnh dáp 

üng các yêu câu cüa thim v1i. 

- T chirc thirc hin kim djnh theo d cuing kim djnh dixçc phê duyt. 

6. Thô'i gian thy'c hin: Theo K ho.ch s 334/KH-UBND ngày 3 1/12/2021 

cüa UBND thành ph Ha Ni. 

IV. SAN PHAM HO SO GIAO NQP: 

- Báo cáo k& qua kim djnh, dánh giá ch.t krqng hin trng cong trInh: 06 b 

báo báo. 
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