
 

 

BỘ XÂY DỰNG 
 
 

Số: 66/BXD-TTr       

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 
Hà Nội, ngày 14 tháng 01 năm 2019 

V/v ý kiến hướng dẫn  
xử lý phạt vi phạm hợp đồng  

trong quản lý xây dựng  

 
 

 
Kính gửi: Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam 

  
Bộ Xây dựng nhận được Công văn số 2453/TLĐ ngày 13/12/2018 của 

Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam về việc xin ý kiến hướng dẫn xử lý phạt vi 
phạm hợp đồng trong quản lý đầu tư xây dựng, sau khi nghiên cứu, Bộ Xây 
dựng có ý kiến như sau: 

- Đối với hợp đồng xây dựng của các dự án sử dụng vốn nhà nước thì việc 
thưởng, phạt vi phạm hợp đồng thực hiện theo quy định tại Khoản 2, Điều 146 
Luật Xây dựng số 50/2014/QH13 ngày 18/6/2014 của Quốc Hội, mức phạt tối 
đa không vượt quá 12% giá trị hợp đồng vi phạm; 

- Đối với hợp đồng xây dựng của các dự án sử dụng vốn khác, không 
thuộc vốn nhà nước thì việc thưởng, phạt vi phạm hợp đồng do các bên tự thỏa 
thuận trong hợp đồng; 

- Đối với dự án “Đầu tư xây dựng các thiết chế của công đoàn tại các khu 
công nghiệp, khu chế xuất”, tùy theo nguồn vốn cụ thể của dự án khi ký hợp 
đồng kinh tế thì mức thưởng, phạt vi phạm hợp đồng do các bên thực hiện theo 
quy định của pháp luật. 

Trên đây là ý kiến của Bộ Xây dựng về việc hướng dẫn xử lý phạt vi 
phạm hợp đồng trong quản lý xây dựng để Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam 
nghiên cứu triển khai./. 

 
Nơi nhận: 
- Như trên; 
- Bộ trưởng Phạm Hồng Hà (để b/c); 
- Lưu VT, TTr. 
 

KT. BỘ TRƯỞNG 
THỨ TRƯỞNG 

 
 

(đã ký) 

 

Nguyễn Văn Sinh 
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