
 

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

  Số: 5152/BXD-KTXD 
V/v hướng dẫn quyết toán, thanh 

toán hợp đồng 

                   Hà Nội, ngày 23 tháng 10 năm 2020 

    

Kính gửi:  Công ty Tập đoàn Công nghiệp Than - 
Khoáng sản Việt Nam 

Bộ Xây dựng nhận được văn bản số 4621/TKV-KTTC ngày 25/09/2020 
của Tập đoàn Công nghiệp Than - Khoáng sản Việt Nam (TKV) về việc hướng 
dẫn quyết toán, thanh toán hợp đồng. Sau khi xem xét, Bộ Xây dựng có ý kiến 
như sau: 

1. Theo nội dung văn bản số 4621/TKV-KTTC, đây là hợp đồng mua bán 
thiết bị thuộc dự án đầu tư nhưng không nêu rõ nguồn vốn sử dụng. Do vậy, Bộ 
Xây dựng chưa đủ cơ sở để hướng dẫn cụ thể. Trường hợp hợp đồng này thuộc 
phạm vi điều chỉnh quy định tại Điều 1 Nghị định số 37/2015/NĐ-CP ngày 
22/4/2015 của Chính phủ quy định chi tiết về hợp đồng xây dựng thì Tập đoàn 
Công nghiệp Than - Khoáng sản Việt Nam căn cứ vào nội dung hợp đồng đã ký 
kết giữa các bên, phù hợp với hồ sơ mời thầu, hồ sơ dự thầu và các quy định của 
pháp luật áp dụng cho hợp đồng để quyết toán, thanh lý hợp đồng cho phù hợp.  

2. Trách nhiệm quyết toán hợp đồng của bên nhận thầu, thời hạn quyết 
toán và thời hạn thanh lý đã được quy định cụ thể tại Điều 147 Luật Xây dựng 
số 50/2014/QH13 ngày 18/6/2014. 

3. Thời hạn trả lời các kiến nghị, đề xuất, yêu cầu và các ý kiến phản hồi 
của các bên trong quá trình quản lý thực hiện hợp đồng đã được quy định cụ thể 
tại Khoản 4 Điều 7 Nghị định số 37/2015/NĐ-CP. 

Như vậy, trường hợp bên A đã thực hiện đúng các thỏa thuận trong hợp 
đồng của các bên về quyết toán, thanh lý hợp đồng nhưng bên B vẫn không thực 
hiện trách nhiệm quyết toán, thanh lý hợp đồng thì bên A căn cứ vào hợp đồng 
đã ký kết giữa các bên để tiến hành quyết toán, thanh lý hợp đồng theo đúng quy 
định.  

Trên đây là ý kiến của Bộ Xây dựng, đề nghị Tập đoàn Công nghiệp Than 
- Khoáng sản Việt Nam căn cứ ý kiến nêu trên để tổ chức thực hiện. 

  KT. BỘ TRƯỞNG 

Nơi nhận:  THỨ TRƯỞNG 

- Như trên; 
- Lưu: VT, Cục KTXD(H,P2). 
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