
BỘ XÂY DỰNG CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc 

Số: 4590/BXD-KTXD 

V/v hướng dẫn về điều chỉnh giá 
hợp đồng Gói thầu xây lắp CW1 
tại Dự án đầu tư xây dựng tuyến 

Lộ Tẻ - Rạch Sỏi 

Hà Nội, ngày  21 tháng 9 năm 2020 

 

Kính gửi: Liên danh nhà thầu Lotte - Halla - Hanshin 
 

Bộ Xây dựng nhận được văn bản số 01/LHH-CW1-MOC-01 ngày 
08/9/2020 của liên danh nhà thầu Lotte - Halla - Hanshin đề nghị hướng dẫn về 
điều chỉnh giá hợp đồng Gói thầu xây lắp CW1 tại Dự án đầu tư xây dựng tuyến Lộ 
Tẻ - Rạch Sỏi. Sau khi xem xét, Bộ Xây dựng có ý kiến như sau: 

Việc điều chỉnh giá hợp đồng các gói thầu xây lắp CW1, CW2 thuộc Dự 
án đầu tư xây dựng tuyến Lộ Tẻ - Rạch Sỏi Bộ Xây dựng đã hướng dẫn cụ thể tại 
văn bản số 2205/BXD-KTXD ngày 18/9/2019. Theo đó, đối với các khối lượng 
công việc/hạng mục công việc áp dụng đơn giá hợp đồng gốc thì thời điểm xác 
định chỉ số giá, tỷ giá sử dụng để điều chỉnh giá thực hiện theo quy định tại hợp 
đồng gốc đã ký kết giữa các bên. 

Trên đây là ý kiến của Bộ Xây dựng, đề nghị liên danh nhà thầu Lotte - 
Halla - Hanshin nghiên cứu, thực hiện theo quy định./. 

Nơi nhận: 
- Như trên; 
- TTr Lê Quang Hùng (để b/c); 
- Lưu: VT, Cục KTXD (B). 

TL. BỘ TRƯỞNG 
KT. CỤC TRƯỞNG CỤC KINH T Ế XÂY DỰNG 

PHÓ CỤC TRƯỞNG 
 
 

(đã ký) 

 
 

Hoàng Anh Tuấn 
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