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Kính gửi: Ban quản lý dự án đầu tư và xây dựng ngành 
bảo hiểm xã hội 

Bộ Xây dựng nhận được văn bản số 516/DAĐTXD-QLDA ngày 
17/06/2022 của Ban quản lý dự án đầu tư và xây dựng ngành bảo hiểm xã hội - 
Bảo hiểm xã hội Vi ệt Nam (sau đây gọi tắt là Ban bảo hiểm xã hội) về việc xin ý 
kiến hướng dẫn tính huống phát sinh trong quá trình đầu tư dự án Trụ sở BHXH 
huyện Tân Yên, tỉnh Bắc Giang, Bộ Xây dựng có ý kiến như sau: 

Theo nội dung văn bản số 516/DAĐTXD-QLDA và hồ sơ kèm theo, thì do 
một số nguyên nhân khách quan, bất khả kháng, hợp đồng số A2402/HĐXD-
2016 đã được các bên chấm dứt và thanh lý hợp đồng theo quy định tại điểm b 
khoản 8 Điều 41 Nghị định số 37/2015/NĐ-CP của Chính phủ ngày 22/4/2015 
quy định chi tiết về hợp đồng xây dựng.  

Việc rà soát chi phí công việc còn lại để hình thành gói thầu mới được xác 
định theo pháp luật về quản lý chi phí áp dụng cho dự án, đảm bảo tính đúng, tính 
đủ, phù hợp phạm vi công việc của gói thầu và thời điểm lựa chọn nhà thầu; việc 
lựa chọn nhà thầu thực hiện theo quy định của pháp luật về đấu thầu. 

Trên đây là ý kiến của Bộ Xây dựng, đề nghị Ban quản lý dự án đầu tư 
và xây dựng ngành bảo hiểm xã hội nghiên cứu, thực hiện theo đúng quy định 
pháp luật./. 
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