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BỘ XÂY DỰNG 
 

Số: 447/BXD-KTXD 
V/v hướng dẫn một số nội dung 

liên quan đến triển khai Dự án xây 
dựng tuyến đường sắt đô thị số 1  

thành phố Hồ Chí Minh, tuyến Bến 
Thành – Suối Tiên 

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

 

          Hà Nội, ngày  05 tháng 02 năm  2021 

Kính gửi: Ban Quản lý đường sắt đô thị  
                                               - Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh 
 

            Bộ Xây dựng nhận được văn bản số 3207/BQLĐSĐT-QLDA1 ngày 
16/12/2020 của Ban Quản lý Đường sắt đô thị - Ủy ban nhân dân thành phố Hồ 
Chí Minh (sau đây gọi tắt là Ban Quản lý) về việc hướng dẫn một số nội dung 
liên quan đến triển khai Dự án xây dựng tuyến đường sắt đô thị số 1 TP Hồ Chí 
Minh, tuyến Bến Thành – Suối Tiên (sau đây gọi tắt là Dự án). Sau khi xem xét, 
Bộ Xây dựng có ý kiến như sau: 

  1. Việc quản lý hợp đồng xây dựng, bao gồm cả hợp đồng EPC thực hiện 
theo nội dung hợp đồng đã ký kết, phù hợp với hồ sơ mời thầu, hồ sơ dự thầu và 
quy định của pháp luật áp dụng cho hợp đồng.  

2. Về thẩm định thiết kế, dự toán xây dựng 

Đối với các hợp đồng thuộc đối tượng điều chỉnh của Nghị định số 
37/2015/NĐ-CP ngày 22/4/2015 của Chính phủ quy định chi tiết về hợp đồng 
xây dựng, thì nghĩa vụ lập, nghiệm thu, thẩm định và phê duyệt thiết kế của các 
chủ thể trong quan hệ hợp đồng EPC đã được quy định cụ thể tại điểm d khoản 2 
Điều 31, điểm e khoản 2 Điều 32 Nghị định này và được hướng dẫn cụ thể tại 
Điều 6 Thông tư số 30/2016/TT-BXD ngày 30/12/2016 của Bộ Xây dựng hướng 
dẫn hợp đồng thiết kế - cung cấp thiết bị công nghệ và thi công xây dựng công 
trình. Theo đó, đối với hợp đồng EPC, cơ quan chuyên môn về xây dựng không 
thực hiện thẩm định dự toán xây dựng của các công trình thuộc phạm vi gói thầu 
EPC, chủ đầu tư có trách nhiệm kiểm soát chi phí để đảm bảo đáp ứng các mục 
tiêu, yêu cầu, hiệu quả đầu tư của dự án và tuân thủ đúng hợp đồng đã ký. 

 3. Về giới hạn công việc giao cho thầu phụ 

 Trường hợp gói thầu CP4 thuộc Dự án áp dụng hợp đồng thiết kế - thi 
công xây dựng công trình (EC) và trong điều ước quốc tế ký kết giữa cơ quan 
nhà nước có thẩm quyền của Việt Nam và nhà tài trợ có quy định cụ thể về giới 
hạn công việc nhà thầu chính được giao cho nhà thầu phụ, thì thực hiện theo quy 
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định tại điều ước quốc tế. Trường hợp trong điều ước quốc tế không có quy định 
cụ thể, thì Ban Quản lý nghiên cứu pháp luật về hợp đồng xây dựng và hướng 
dẫn của Bộ Xây dựng tại văn bản số 4768/BXD-KTXD ngày 01/10/2020 để 
thực hiện đảm bảo đúng quy định pháp luật. 

 4. Về lập, thẩm định, phê duyệt dự toán các gói thầu phát sinh  

Theo nội dung văn bản số 3207/BQLĐSĐT-QLDA1, Dự án được Chủ 
tịch Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh phê duyệt tại Quyết định số 
1453/QĐ-UBND ngày 06/4/2007, phê duyệt điều chỉnh tại Quyết định số 
4480/QĐ-UBND ngày 21/9/2011, số 4856/QĐ-UBND ngày 13/11/2019. Tại 
Quyết định số 4480/QĐ-UBND, căn cứ quản lý chi phí đầu tư xây dựng Dự án 
theo quy định tại Nghị định số 112/2009/NĐ-CP ngày 14/12/2009 của Chính 
phủ về quản lý chi phí đầu tư xây dựng công trình. Dự án được triển khai thi 
công xây dựng từ tháng 8/2012, đến nay đã đạt được 79,73% khối lượng. Theo 
quy định tại Điều 36 Nghị định số 68/2019/NĐ-CP ngày 14/8/2019 của Chính 
phủ về quản lý chi phí đầu tư xây dựng, Điều 37 Nghị định số 32/2015/NĐ-CP 
ngày 25/3/2015 của Chính phủ về quản lý chi phí đầu tư xây dựng và Điều 34 
Nghị định số 112/2009/NĐ-CP, việc quản lý chi phí Dự án thực hiện theo quy 
định của Nghị định số 112/2009/NĐ-CP. 

 Theo đó, cơ cấu chi phí cho các công việc phát sinh trong quá trình triển 
khai thực hiện Dự án cần tuân thủ quy định tại Nghị định số 112/2009/NĐ-CP 
và định mức xây dựng, đơn giá xây dựng phù hợp với thời điểm xác định dự 
toán xây dựng của các công việc này. 

 Ban Quản lý Đường sắt đô thị - Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh 
nghiên cứu ý kiến nêu trên triển khai thực hiện./. 

 
 

 TL. BỘ TRƯỞNG 
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Nơi nhận: 
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