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THÔNG BÁO 

Về việc xây dựng công trình đảm bảo người khuyết tật tiếp cận sử dụng  

 

Thực hiện theo chỉ đạo của Phó Chủ tịch UBND tỉnh Trần Trí Quang tại 

Công văn số 107/VPUBND-ĐTXD ngày 02 tháng 02 năm 2021 của Văn phòng 

UBND tỉnh về việc thiết kế, xây dựng công trình công cộng phải đảm bảo điều 

kiện tiếp cận đối với người khuyết tật; 

Căn cứ Luật Người khuyết tật ngày 17 tháng 6 năm 2010; 

Căn cứ Thông tư số 21/2014/TT-BXD ngày 29 tháng 12 năm 2014 của Bộ 

trưởng Bộ Xây dựng về việc Ban hành Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về xây dựng 

công trình đảm bảo người khuyết tật tiếp cận sử dụng (QCVN 10: 2014/BXD); 

Căn cứ Công văn số 02/CV-UBQGNKT ngày 25 tháng 01 năm 2021 của Uỷ 

ban Quốc gia về người khuyết tật Việt Nam về việc tăng cường thực hiện tiếp cận 

các công trình xây dựng, đường và hè phố đối với người khuyết tật, 

Để thực hiện tốt các quy định của phát luật về xây dựng công trình đảm bảo 

người khuyết tật tiếp cận sử dụng, Sở Xây dựng tiếp tục thông tin, tuyên truyền 

đến các cơ quan, tổ chức, đơn vị trên địa bàn Tỉnh một số nội dung sau: 

- Theo nội dung của Công văn số 02/CV-UBQGNKT ngày 25/01/2021 của 

Uỷ ban Quốc gia về người khuyết tật Việt Nam có đề cập “Qua đánh giá của Uỷ 

ban Quốc gia về người khuyết tật Việt Nam thì hiện nay còn nhiều công trình xây 

dựng, đường và hè phố chưa bảo đảm tiếp cận như quy định của Luật Người 

khuyết tật. Để chấn chỉnh vấn đề này, ngày 01/11/2019 Ban Bí thư Trung ương 

Đảng đã ban hành Chỉ thị số 39-CT/TW về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối 

với công tác người khuyết tật, yêu cầu “tạo điều kiện thuận lợi để người khuyết tật 

đi lại”.” .  

- Ngoài ra, theo Điều 40 của Luật Người khuyết tật năm 2010: 

  + Tại khoản 1 quy định “Đến ngày 01/01/2020 các công trình công 

cộng sau đây phải bảo đảm điều kiện tiếp cận đối với người khuyết tật: Trụ sở làm 

việc của cơ quan nhà nước; Nhà ga, bến xe, bến tàu; Cơ sở khám bệnh, chữa 

bệnh; Cơ sở giáo dục, dạy nghề; Công trình văn hóa, thể dục, thể thao”. 
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  + Tại khoản 2 quy định “Đến ngày 01/01/2025 tất cả nhà chung cư, 

trụ sở làm việc, công trình hạ tầng kỹ thuật công cộng, công trình hạ tầng xã hội 

không thuộc trường hợp quy định tại khoản 1 Điều này phải bảo đảm điều kiện 

tiếp cận đối với người khuyết tật”. 

Xuất phát từ tình hình thực tế và cơ sở nêu trên, Sở Xây dựng đề nghị các 

cơ quan, tổ chức, đơn vị tham gia hoạt động xây dựng trên địa bàn Tỉnh tiếp tục 

lưu ý khi thiết kế, xây dựng công trình phải đảm bảo người khuyết tật tiếp cận sử 

dụng. Về yêu cầu kỹ thuật phải tuân thủ các quy định của QCVN 10: 2014/BXD 

Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về xây dựng công trình đảm bảo người khuyết tật 

tiếp cận sử dụng và các quy định pháp luật khác có liên quan. 

Trong quá trình thực hiện nếu có khó khăn, vướng mắc các đơn vị gửi phản 

ánh về Sở Xây dựng để tổng hợp, báo cáo UBND Tỉnh và Bộ Xây dựng xem xét./. 

Nơi nhận: 

- UBND Tỉnh (thay cáo cáo); 

- UBND các huyện, thị xã, thành 

phố; 

- Các Sở ngành Tỉnh; 

- Các Ban QLDA chuyên ngành, 

khu vực trên địa bàn Tỉnh; 

- Các tổ chức, đơn vị tư vấn hoạt 

động xây dựng; 

- GĐ và các PGĐ Sở; 

- Website Sở; 

- Các đơn vị thuộc Sở; 

- Lưu: VT, QLXD, tmt.       

 

 

 

 

 

 

 

 

KT. GIÁM ĐỐC 

PHÓ GIÁM ĐỐC 
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