
 

BỘ XÂY DỰNG 

 

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

Số: 2287/BXD-KTXD 
V/v hướng dẫn quản lý thanh toán và 
điều chỉnh giá hợp đồng xây dựng. 

Hà Nội, ngày 18 tháng 6 năm 2021 

    

            Kính gửi: Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng tỉnh Nam Định 
 

Bộ Xây dựng nhận được văn bản số 194/BQLDA-DA2 ngày 17/5/2021 của 
Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng tỉnh Nam Định đề nghị hướng dẫn quản lý 
thanh toán và điều chỉnh giá hợp đồng thi công xây dựng công trình. Sau khi 
nghiên cứu, Bộ Xây dựng có ý kiến như sau: 

1. Việc thanh toán, quyết toán và điều chỉnh giá hợp đồng xây dựng thực 
hiện theo nội dung hợp đồng đã ký kết giữa các bên và phù hợp với hồ sơ mời 
thầu, hồ sơ dự thầu và quy định của pháp luật áp dụng cho hợp đồng đó. 

2. Theo nội dung văn bản số 194/BQLDA-DA2, hợp đồng ký kết giữa chủ 
đầu tư và nhà thầu là hợp đồng theo đơn giá điều chỉnh, thực hiện theo quy định 
của Nghị định số 37/2015/NĐ-CP ngày 22/4/2015 của Chính phủ quy định chi tiết 
về hợp đồng xây dựng. 

Tại khoản 6 Điều 19 Nghị định số 37/2015/NĐ-CP quy định: “Đối với hợp 
đồng theo đơn giá cố định và đơn giá điều chỉnh: thanh toán trên cơ sở khối lượng 
thực tế hoàn thành (kể cả khối lượng tăng hoặc giảm, nếu có) được nghiệm thu 
của từng lần thanh toán và đơn giá trong hợp đồng hoặc đơn giá đã điều chỉnh 
theo đúng các thỏa thuận trong hợp đồng”. 

Công tác thiết kế, thí nghiệm cấp phối bê tông nhựa, bê tông xi măng tại 
hiện trường nhằm mục đích xác định thành phần cấp phối của bê tông nhựa, bê 
tông xi măng và kiểm tra chất lượng bê tông nhựa, bê tông xi măng có đạt yêu cầu 
theo tiêu chuẩn áp dụng cho công trình, gói thầu và các yêu cầu của hồ sơ thiết kế 
hay không. Nếu kết quả thí nghiệm đạt yêu cầu kỹ thuật theo hợp đồng đã ký, thì 
đơn giá để thanh toán, quyết toán công tác bê tông nhựa, bê tông xi măng được 
tính toán trên cơ sở đơn giá trong hợp đồng đã ký bao gồm cả những điều chỉnh 
theo thỏa thuận hợp đồng (nếu có), không căn cứ vào cấp phối thí nghiệm để xác 
định và điều chỉnh đơn giá thanh toán cho các công tác này. 

Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng tỉnh Nam Định nghiên cứu nội dung 
trên để thực hiện theo quy định./. 
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