
 

BỘ XÂY DỰNG 

 

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

Số: 5765/BXD-KTXD 
V/v hướng dẫn quản lý thực 

hiện hợp đồng xây dựng 

Hà Nội, ngày 20 tháng 12 năm 2022 

Kính gửi: Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng các công trình 
giao thông Thành phố Đà Nẵng 

Bộ Xây dựng nhận được văn bản số 1402/BCTGT-KH ngày 15/11/2022 
của Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng các công trình giao thông Thành phố Đà 
Nẵng về việc hướng dẫn quản lý thực hiện hợp đồng xây dựng, Bộ Xây dựng có 
ý kiến như sau: 

1. Việc chấm dứt hợp đồng xây dựng thực hiện theo nội dung hợp đồng 
đã ký, phù hợp hồ sơ mời thầu, hồ sơ dự thầu và các quy định pháp luật áp 
dụng cho hợp đồng. 

2. Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng các công trình giao thông Thành 
phố Đà Nẵng nghiên cứu quy định tại Điều 145 Luật Xây dựng số 
50/2014/QH13; Điều 41 Nghị định số 37/2015/NĐ-CP ngày 22/4/2015 của 
Chính phủ quy định chi tiết về hợp đồng xây dựng để xem xét việc chấm dứt 
hợp đồng với liên danh nhà thầu, đảm bảo tuân thủ đúng quy định pháp luật, 
chất lượng công trình, tiến độ thực hiện và hiệu quả đầu tư của dự án. 

Trên đây là ý kiến của Bộ Xây dựng, đề nghị Ban quản lý dự án đầu tư 
xây dựng các công trình giao thông Thành phố Đà Nẵng nghiên cứu, thực hiện 
theo đúng quy định./. 

Nơi nhận: 

TL. BỘ TRƯỞNG  
KT. CỤC TRƯỞNG CỤC KINH T Ế XÂY DỰNG 

PHÓ CỤC TRƯỞNG 
- Như trên; 
- BT Nguyễn Thanh Nghị (để b/c); 
- TT Bùi Hồng Minh (để b/c); 
- Lưu: VT, Cục KTXD, (PVH). 
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Hoàng Anh Tuấn 
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