
 
 

 
  

BỘ XÂY DỰNG 
 

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

Số: 5036/BXD-KTXD 
V/v hướng dẫn quản lý tiến độ hợp 

đồng thi công xây dựng 

        Hà Nội, ngày 07 tháng 12 năm 2021 

Kính gửi: Công ty Quản lý Tài sản Viettel 

Bộ Xây dựng nhận được văn bản số 2938/VAM-ĐHDATL ngày 
19/10/2021 của Công ty Quản lý Tài sản Viettel về việc đề nghị hướng dẫn quản 
lý tiến độ hợp đồng thi công xây dựng. Sau khi nghiên cứu, Bộ Xây dựng có ý 
kiến như sau: 

1. Việc điều chỉnh tiến độ thực hiện hợp đồng thực hiện theo 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 pháp luật áp dụng cho hợp đồng. 

2. Trường hợp các hợp đồng trong nội dung văn số 2938/VAM-ĐHDATL 
thuộc phạm vi điều chỉnh của Luật Xây dựng số 50/2014/QH13, Nghị định số 
37/2015/NĐ-CP ngày 22/4/2015 của Chính phủ quy định chi tiết về hợp đồng 
xây dựng, được sửa đổi, bổ sung một số điều tại Nghị định số 50/2021/NĐ-CP 
ngày 01/4/2021 của Chính phủ thì việc điều chỉnh tiến độ thực hiện hợp đồng 
thực hiện theo quy định tại điểm c khoản 3 Điều 143 Luật Xây dựng số 
50/2014/QH13, Điều 39 Nghị định số 37/2015/NĐ-CP. 

Theo đó, trường hợp điều chỉnh tiến độ thực hiện hợp đồng (bao gồm cả 
thời gian được kéo dài tiến độ thực hiện hợp đồng theo quy định của hợp đồng 
xây dựng) không làm kéo dài thời gian thực hiện hợp đồng thì chủ đầu tư quyết 
định. Trường hợp điều chỉnh tiến độ làm kéo dài thời gian thực hiện hợp đồng thì 
phải báo cáo Người quyết định đầu tư xem xét, quyết định. 

Trên đây là ý kiến của Bộ Xây dựng, đề nghị Công ty Quản lý Tài sản 
Viettel nghiên cứu, thực hiện theo quy định./. 
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