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Hà Nội, ngày  18  tháng  9  năm 2020 

Kính gửi: Công ty JFE Engineering Corporation 

Bộ Xây dựng nhận được văn bản số CP2-LT-POJ-SUB-0669 ngày 

21/8/2020 của Công ty JFE Engineering Corporation về xin hướng dẫn phương 

pháp tính khối lượng cốt thép trong bê tông để quyết toán hợp đồng xây dựng. 

Sau khi xem xét, Bộ Xây dựng có ý kiến như sau: 

Việc nghiệm thu, thanh toán, quyết toán hợp đồng xây dựng thực hiện theo 

nội dung hợp đồng đã ký, phù hợp với hồ sơ mời thầu, hồ sơ dự thầu và quy định 

pháp luật áp dụng cho hợp đồng. 

Công tác thí nghiệm cốt thép trước khi đưa vào thi công công trình nhằm 

mục tiêu kiểm tra, đánh giá các chỉ tiêu cơ lý của thép so với yêu cầu theo tiêu 

chuẩn thiết kế. Trường hợp kết quả thí nghiệm đạt yêu cầu thiết kế (nằm trong 

giới hạn tiêu chuẩn cho phép), thì khối lượng cốt thép nghiệm thu thanh toán phải 

căn cứ vào nội dung hợp đồng đã ký, phù hợp với hồ sơ hoàn công, hồ sơ thiết kế 

được duyệt và tiêu chuẩn áp dụng, không căn cứ vào kết quả thí nghiệm để 

nghiệm thu. 

Công ty JFE Engineering Corporation căn cứ ý kiến trên để thực hiện theo 

quy định./.  

 
Nơi nhận: 
- Như trên; 
- BT Phạm Hồng Hà (để b/c); 
- TT Lê Quang Hùng (để b/c); 
- Lưu: VT, Cục KTXD (P2 Ng). 
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