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                    Kính gửi:  Công ty TNHH MTV Tư vấn - xây dựng  
           Vinh Nguyễn Kon Tum 

Bộ Xây dựng nhận được Văn bản số 05/CV-VNKT ngày 10/4/2020 của 
Công ty TNHH MTV Tư vấn - xây dựng Vinh Nguyễn Kon Tum về việc chuyển 
tiếp trong Thông tư số 13/2019/TT-BXD ngày 26/12/2019 của Bộ trưởng Bộ 
Xây dựng quy định việc quản lý chi phí đầu tư xây dựng các công trình xây 
dựng thuộc Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững, Chương trình 
mục tiêu quốc gia về xây dựng nông thôn mới. Sau khi xem xét, Bộ Xây dựng 
có ý kiến như sau: 

Việc xử lý chuyển tiếp về quản lý chi phí đầu tư xây dựng các công trình 
xây dựng thuộc Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững, Chương 
trình mục tiêu quốc gia về xây dựng nông thôn mới thực hiện theo quy định tại 
Điều 7 Thông tư số 13/2019/TT-BXD.  

Việc thanh toán, quyết toán hợp đồng xây dựng thực hiện theo nội dung 
hợp đồng đã ký kết giữa các bên và phù hợp với quy định của pháp luật áp dụng 
cho hợp đồng và không trái với Hồ sơ mời thầu hoặc Hồ sơ yêu cầu, trên nguyên 
tắc đảm bảo quyền và nghĩa vụ của các bên. 

Việc điều chỉnh hợp đồng và nguyên tắc điều chỉnh hợp đồng thực hiện 
theo Điều 35, Điều 36 Nghị định số 37/2015/NĐ-CP ngày 22/4/2015 của Chính 
phủ về quy định chi tiết về hợp đồng xây dựng và Thông tư số 07/2016/TT-
BXD ngày 10/3/2016 của Bộ trưởng Bộ Xây dựng hướng dẫn điều chỉnh giá 
hợp đồng xây dựng. 

Công ty TNHH MTV Tư vấn - xây dựng Vinh Nguyễn Kon Tum căn cứ ý 
kiến trên để tổ chức thực hiện. 
   
Nơi nhận: 
- Như trên; 
- Lưu: VT, Cục KTXD, D02. 
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