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QUYET D!NH 
V vic: Ban hành Quy d!nh  v quail  1y du tir xây dijng 

GIAM DOC HQC VIN NONG NGHIIP VIET NAM 

Lut Xây drng s6 50/2014/QH13 ngày 18/6/2014; Lut sra di b sung s 

38/2009/QH12 ngày 19/6/2009; 

Luat Du thAu s 43/2013/QH13 ngãy 26/11/2013; 

Lust Du tu Cong s 49/2014/QH13 ngày 18/6/2014; 

Luat Bão v mOi tru?mg s 55/2014/QH13 ngáy 23/6/20 14; 

Nghj djnh s 63/2014/ND-CP ngày 26/6/20 14 cUa ChInh phU Quy djnh chi 

tit thi hành mit s diu cUa Luât Du thu v 1ira chçn nhà thu; 

Nghj djnh s 32/2015/ND-CP ngày 25/3/2015 cUa ChInh phU v quãn 1 chi 

phi du tix xay drng cong trInh; 

Nghj djnh s 59/2015/ND-CP ngây 18/6/2015 cüa ChInh phü v quân 1 dir 

an du tu xây drng; 

Nghj djnh s 16/2016/ND-CP ngày 16/3/20 16 cüa Chinh phü v quân 1 và sir 

ding vn h trcY phát trin chInh thirc (ODA) và vn vay uu dãi cüa các nhà tài trq 

nuOc ngoài; 

Nghj djnh s 37/2015/ND-CP ngày 22/4/20 15 cüa ChInh phü quy djnh chi tiêt 

v hcip ding xây dirng; 

Nghj djnh s 46/2015/ND-CP ngãy 12/5/2015 cUa ChInh phü v quãn 1 chAt 

1ucng vã bão trI cong trInh xây drng; 

Nghj djnh s 18/201 5/ND-CP ngãy 14/02/2015 cUa ChInh phU quy djnh ye 

quy hoch báo v mOi tru?Yng, dánh giá môi trueing chin 1ucc, dánh giá tác dng 

môi tmng vâ k hotch bão v môi truông; 

Nghj djnh s 1 19/2015/ND-CP ngày 13/11/2015 cUa Chinh phü quy ctjnh bAt 

buc trong hot dng d&u tu xây ding; 



Nghj djnh s 136/20151ND-CP ngãy 3 1/12/2015 cUa ChInh phü huOng dn 

mt s diu cüa Lutt Du tu công; 

Thông tu s 75/2014/TT-BTC ngáy 12/6/2014 cüa B Tài chInh quy djnh mirc 

thu, ch do thu, np, quán 1 va sr diing phi thm tra thi& k cong trInh xây d'jng; 

Thông ttr s 39/2015/TT-BNNPTNT ngày 20/10/2015 cüa B Nong nghip 

va Phát trin nong thôn quy djnh mtt sé ni dung v cong tác hra chçn nhà thu 

các du an du tu xây dirng cOng trInh sir diing ngun v6n d.0 tu cong do B Nong 

nghip và Phát trin nông thôn quán 1; 

Thông tu so 27/2015/TT-BTNMT ngày 29/5/20 15 cüa B Tài nguyen vâ Môi 

trueing v dánh giá môi truvng chin li.rqc, dánh giá tác dng môi tru&ng vã k 

ho?ch báo v mOi truông; 

Thông tu s 02/2015/TT-BLDTBXD ngày 12/01/2015 cUa Bô Lao dtng-

Thuong binh vâ xâ hi quy djnh mirc luong di vâi chuyên gia tu van lam co sâ dir 

toán gói thu cung cp djch yin  tu vn ap ding hInh thirc hçip dng theo thai gian 

sir ding vn nhà rnrâc; 

Thông tu s 10/2015/TT-BKHDT ngày 26/10/2015 cUa Bô K hotch và Du 

ti.r quy djnh chi tit v k hoch linra ch9n nhà thu; 

Thông tu s 22/2015/TT-BKHDT ngày 18/12/20 15 cüa B K hoach và Dâu 

tu quy djnh v mu báo cáo giám sat dAu tu; 

Thông tu s 01/201 5/TT-BKHDT ngày 14/2/2015 cUa Bô K hotch và Du tu 

quy djnh chi ti& 1p h sci quan tam, h so m?ñ thu, h so yéu cu djch vini  tu vAn; 

Thông tu s 03/2015/TT-BKHDT ngày 06/5/2015 cüa B K hoach vâ Du 

tu quy djnh chi tit 1p h so mi thAu xay lAp; 

Thông tu s 19/2015/TT-BKI-IDT ngày 27/11/2015 cüa B K hoach và Du 

tu quy djnh chi tit 1p báo cáo thAm djnh trong qua trInh t chirc linra  ch9n nhà th.u; 

Thông tu s6 23/2015/TT-BKHDT ngãy 2 1/12/2015 cüa B K hoch Va Dâu 

tu Quy djnh chi tit 1p báo cáo dánh giá h so dinr  thAu; 

Thông tu s 03/2016/TT-BXD ngày 10/3/2016 cUa B Xây dirng quy djnh phân 

cap cong trInh xây d1rng và huàng dn áp dining trong quãn 1 hot dng xay dirng; 



Thông tu s 06/2016/TT-BXD ngày 10/3/2016 cüa B Xây drng huâng dn 

quãn 1 chi phi dAu tu xay dirng; 

Thông tu s6 07/2016/TT-BXD ngày 10/3/2016 cüa B Xây drng hung dn 

diu chinh hcp dng xây dirng; 

Thông tu s 08/2016/TT-BXD ngày 10/3/2016 cUa B Xây dirng huóng dan 

mt s nOi  dung hçp ding tu vn xây dirng; 

Thông hr s 09/2016/TT-BXD ngãy 10/3/2016 cüa Bô Xây drng huâng dn 

mt s ni dung hcip dng thi cong xây Ip; 

Thông tu s 08/2016/TT-BTC ngày 18/1/2016 cüa B Tãi chInh quy djnh v 

quãn 1, thanh toán vn du tu sr ding véin ngân sách nhà nurc; 

Thông ti.r s 195/2016/TT-BTC ngày 08/11/2016 cüa B Tãi chInh quy djnh 

mirc thu, np, quân 1 và sü dung phi thm djnh báo cáo dánh giá tác dng môi 

trueing, d an báo v môi truô'ng chi tit do ca quan trung uang thtim djnh; 

Thông tu' s 16/2016/TT-BXD ngy 30/36/2016 cüa B Xây dirng huâng dan 

thrc hin mt s6 diu cüa Nghj djnh s 59/201 5/ND-CP ngày 18/6/2015 cUa ChInh 

phU v hInh thüc t6 chirc quãn 1 dr an; 

Thông tu s 18/2016/TT-BXD ngây 30/6/20 16 cUa B Xây dirng quy djnh chi 

tit và huàng dn mt s ni dung và thm djnh, phê duyt dir an và thi& k, dir 

toán xây dirng cOng trInh; 

Thông tu' s 26/2016/TT-BXD ngày 26/10/2016 cüa Bô Xây dirng quy djnh 

chi tit mt s ni dung v quãn 1,2 cht lucing và bão trI cong trInh xây dirng; 

Thông tu s 18/201 6/TT-BNNPTNT ngày 24/6/2016 cüa B Nông nghip vã 

Phát trin nông thôn v Quy djnh mt s ni dung v dánh giá môi tmng chin 

hxqc, dánh giá tác dng môi truô'ng do B Nông nghip vã PTNT quãn 1; 

Thông tu sé 31/2016/TT-BNNPTNT ngày 05/10/2016 cUa B Nong nghip 

và Phát trin nông thôn quy djnh trInh tir si1 ding vn sir nghip cO tInh cht du 

tu; mua sm tài san, hang hóa, djch vii nhtm duy trI hoat dng thung xuyên; xir 1 

tài san nhà nuóc ti các co quan hãnh chInh, don vj sir nghip Cong 1p do B 

Nông nghip và Phát trin nông thôn quán 1; 

Các Van ban pháp 1 khác cO lien quan. 



Xét d nghj cUa Truàng Ban Quãn 1 ca sâ vt cht và Dâu tu, 

QUYET D!NH: 

Diu 1. Ban hành "Quy dnh v quãn 1 du tu xây dirng" áp ding trong ni 
bQ H9c vin. (chi ti& trong phi,i 1iic kern theo). 

Diu 2. Quyt djnh có hiu 1rc k t1r ngây k. 

Biu 3. Chánh Van phông Hc vin, Truâng ban Quãn 1 ci si vt chat và 
Dâu tu, Truâng ban Tâi chInh yà Ké toán, Trixâng các don vj, Ca nhân Co 1in quan 
chju trách nhim thi hành Quyêt dnh nay. 

Noi n/ian: 
- Nhx Diêu 4; 
- Liju: VT, QLCSVC&DT(8). 
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QUY DINH YE QUAN LY DAU TII XAY DfNG 

(Ban hành kèin theo Quylt dinh s 444 .t/QD-HVN ngày 30 tháng 12 nàm 2016 

cia Giám do'c HQC vin Nóng nghip Vit Narn) 

Can ctr: 

Luat Xãy dirng s 50/2014/QH13 ngày 18/6/20 14; Lut süa di b sung so 

38/2009/QH12 ngày 19/6/2009; 

Luat Du thu s 43/2013/QH13 ngày 26/11/2013; 

Lust Du tu cong s 49/2014/QH13 ngày 18/6/20 14; 

Lu.t Bão v môi trumg s 55/2014/QH13 ngày 23/6/2014; 

Nghj djnh s6 63/2014/ND-CP ngày 26/6/2014 cüa ChInh phü Quy djnh chi 

ti& thi hânh môt s diu cüa Luât Du thu v hra chon nhà thu; 

Nghj djnh s 32/2015/ND-CP ngãy 25/3/2015 cUa Chinh phü v quãn ! chi 

phi dAu tu xây dirng cong trInh; 

Nghj djnh s 59/2015/ND-CP ngày 18/6/20 15 cüa ChInh phU ye quãn 1' dir 

an du tu xây dirng; 

Nghj djnh s 16/2016/ND-CP ngày 16/3/2016 cUa ChInh phU v quãn 1 và 

sir ding vn h trq phát trin chInh thrc (ODA) và v6n vay uu dai cüa các nba tài 

trçi nuâc ngoài; 

Nghj djnh s 37/2015/ND-CP ngày 22/4/2015 cüa Chinh phü quy djnh chi 

tit v hqp dng xây drng; 

Ngh djnh s 46/2015/ND-CP ngày 12/5/20 15 cUa ChInh phü v quãn 1 chit 

luvng vâ báo trI cOng trInh xay dirng; 

Nghj dnh s 18/2015/ND-CP ngãy 14/02/2015 cüa Chinh phU quy djnh v 

quy hotch bão v mOi tnthng, dánh giá môi tru?mg chin 1uçc, dánh giá tác thng 

môi trtr&ng và k hoach bão v môi trung; 

Nghj djnh s 119/2015/ND-CP ngày 13/11/2015 cUa Chjnh phü quy djnh bat 

buc trong hott dng d&u tu xay drng; 

Nghj djnh s 136/2015/ND-CP ngày 3 1/12/2015 cUa ChInh phU huâng dn 

mtt s diu cUa Lut D&u tu cOng; 



Thông Ut s 75/201 4/TT-BTC ngãy 12/6/2014 cUa B Tài chinh quy djnh mrc 

thu, ch do thu, np, quän 1 vâ sr diing phi th.m tra thi& k Cong trInh xây dirng; 

Thông ti.r s6 39/2015/TT-BNNPTNT ngày 20/10/2015 cUa BO Nông nghip 

và Phát trin nông thôn quy djnh mt s ni dung v Cong táC 1ira Ch9fl nba thu 

CáC dir an dAu tu xay dirng cong trInh sir ding ngun vn du Ut cong do B Nông 

nghip và Phát trin nOng thôn quãn 1; 

Thông Ut s 27/201 5/TT-BTNMT ngày 29/5/2015 CUa B Tài nguyen và Môi 

tru?tng v dánh giá môi trtthng chin luqc, dánh giá tác dng môi truO'ng va k 

hoch báo v môi trutng; 

Thông ttr s 02/2015/TT-BLDTBXD ngây 12/01/2015 cüa BO Lao dng-

Thuong binh vã xä hi quy djnh mirc luong d& vOi chuyên gia tu vn lam co s 

di toán gói thtu cung cp djch v1,I tu v.n áp diing hInh thirc hçip dng theo thai 

gian sü diing vn nba rnrOc; 

Thông tu s 10/2015/TT-BKHDT ngáy 26/10/2015 cüa Bi K hoch và Dâu 

tu quy djnh chi tit v k hotch 1ira ch9n th thAu; 

Thông Ut s 22/2015/TT-BKHDT ngày 18/12/2015 cüa Bô K hoch và DAu 

tu quy djnh v mu báo cáo giám sat dAu tu; 

Thông Ut s 01/2015/TT-BKHDT ngáy 14/2/20 15 cüa B K hoach và D.0 Ut 

quy djnh chi tit 1p h so quan tam, h so m?ñ thu, h so yêu câu djch vii Ut van; 

Thông tu s 03/201 5/TT-BKHDT ngày 06/5/2015 cCia BO K hoach và Du 

Ut quy djnh chi tit 1p h so mti thu xay 1.p; 

Thông tu s 19/2015/TT-BKHDT ngày 27/11/2015 cUa B K hoach vá DAu 

Ut quy djnh chi tit 1p báo cáo thm djnh trong qua trInh t chi'rc hra chçn nhà thu; 

Thông Ut s 23/2015/TT-BKHDT ngày 2 1/12/2015 cüa B Kê hoach vâ Dâu 

tu Quy djnh chi tit 1p  báo cáo dánh giá h so dir thu; 

Thông Ut s 03/2016iF1-BXD ngày 10/3/2016 cUa B Xây dirng quy djnh phn 

cp cong trinh xây dimg vâ hung dn ap ding trong quán 1 hott dng xây drng; 

Thông tu s 06/2016/TT-BXD ngày 10/3/2016 cUa BO Xây drng hutng dn 

quãn 1 chi phi du tu xây dirng; 

Thông tu s 07/2016/TT-BXD ngãy 10/3/2016 cUa 130 Xáy dirng hung dn 

diu chinh hçip dng xay drng; 



Thông tu s 08/201 6/TT-BXD ngày 10/3/2016 cüa B Xây dirng huOng dn 

mt s ni dung hcip dng tu vn xay drng; 

Thông tu' s 09/2016/TT-BXD ngày 10/3/2016 cüa B Xây drng hixng d.n 

mt s ni dung hcip dng thi cong xây lap; 

Thông tu s 08/2016/TT-BTC ngày 18/1/20 16 cüa B Tãi chinh quy djnh v 

quãn 1, thanh toán vn d&u tu sir diing vn ngn sách nhã nrnc; 

Thông tu' s 195/2016/TT-BTC ngãy 08/11/2016 cüa B Tài chInh quy djnh 

m1rc thu, np, quãn 1 và sr diing phi tham dlnh  báo cáo dánh giá tác dng môi 

trumg, d an báo v mOi tru&ng chi ti& do co quan trung uong tham djnh; 

Thông tu s 16/2016/TT-BXD ngày 30/36/2016 cUa B Xây drng huàng 

dn thrc hin mt s diu cüa Nghj djnh s 59/20151ND-CP ngãy 18/6/2015 cUa 

ChInh phü v hInh thirc t chirc quán 1 dr an; 

Thông tu' s 18/201 6/TT-BXD ngáy 30/6/2016 cüa Bô Xây dirng quy djnh 

chi tit và hixrng dn mt s ni dung vá tham djnh, phë duyt du' an vâ thit k& 

dir toán xay dirng cong trinh; 

Thông tu s 26/2016/TT-BXD ngày 26/10/2016 cüa B Xây drng quy djnh 

chi tit mt s ni dung v quãn 1 cht lucing vã báo tn cOng trinh xay drng; 

Thông tu s 18/2016/TT-BNNPTNT ngáy 24/6/20 16 cüa B Nông nghip và 

Phát trin nông thôn v Quy djnh mt s6 ni dung v dánh giá môi tnr?ng chin 

luc, dánh giá tác dng môi tnuông do B Nong nghip và PTNT quán 1; 

Thông tu' s6 31/2016/TT-BNNPTNT ngây 05/10/2016 cüa B Nong nghip 

và Phát trin nông thôn quy djnh trInh tr sü diing vn si1 nghip có tInh chat du 

tu'; mua sm tái san, hang hóa, djch vii nhm duy trI hot dng thung xuyën; xr 

1 tài san nhá nuâc ti cac ca quan hành chInh, dan vj sir nghip cOng 1p do B 

Nong nghip vâ Phát trin nông thôn quán 1; 

Các Van ban pháp 1 khác có lien quan. 

Giám dc ban hành "Quy djnh v quán 1 du tu' xây drng" áp diving trong 

ni b Hçc vin. 

Diu 1: Phm vi diu chinh và di tu'çrng ap diing 

1.1. Pham vi diu chinh 



Quy djnh nay quy djnh trách nhim và quyn hn cüa các don vj, cá nhân 

tham gia trong hot dng dAu tu xây drng ti HQc vin Nông nghip Vit Nam. 

Quy djnh nay áp diing vó'i các dr an du tu cong (là dir an du tu sü ding 

toàn b hoc mt phn vn du tu cong) 

1.2. Di tuçing ap dting 

Chü du tu, các ban quàn 1 dir an, các nhà thu tu vn, các nhà thu thi cong 

va các di tucmg lien quan dn hot dng du tu xay dirng tti HQc vin Nong 

nghip Vit Nam. 

Diu 2: Quy dnh  chung 

2.1. Hot dng du tu cong bao gm: th chirc, lap, thm djnh, quyt djnh chü 

trtrong du tu; t chirc, lap, thAm djnh, quyt djnh chuong trinh, d? an du tu 

công; t chirc, lap, thm djnh, phê duyt, giao, trin khai thirc hin k hoach du tu 

công; quãn 1, sr dung vn du tu công; t chi'rc, theo dOi và dánh giá, kim tra, 

thanh tra k hoch, chuong trinh, dir an dAu tu cong. 

2.2. Các di,r an du tu xây drng cOng trInh (sau day gi chung là dir an) trong 

phtm vi Hçc vin là du tu công, ducc phân loai: 

- Theo quy mô và tInh chit dir an d&u tu duçic phân thành 3 nhóm: 

+ Nhóm A: tr 800 t dng trâ len 

+ Nhóm B: ttr 45 dn duri 800 t dng 

+NhómC:dui45tdng 

Quy mô trên có th thay dM theo trng giai dotn can cr vào quy djnh cüa 

ChInh phü. 

- Theo ngun vn du tu dir an duçc phân thành: 

+ Dir an t1r ngun v6n Ngân sách nhà nuâc c.p; 

+ Dir an ti'r ngun thu b sung ngân sách cUa Hçc vin; 

+ Dir an tr ngun vn h trçi phát trin chInh thirc (ODA); 

+ Du an sU dng hn hcip nhiu ngun vén hoc các ngun vn khác. 

2.3. DM vii các dir an sir diing v6n ngân sách nhà nuâc cap kê Ca CC dir an 

thãnh phn, nhà nuOc quãn l toàn b qua trinh du tu xay dirng ti'r khâu xác djnh 

chü truong d.0 tu, lQ.p dir an, quyt dnh du tu, thit k, dir toán, lra chçn nhà 

th&u, thi cOng và nghim thu bàn giao dua cOng trInh vào sir ding. Các dir an sr 



diing vn ODA thirc hin theo quy djnh pháp 1ut v xay dirng và quy djnh v 

quãn 1 và sü diing v6n ODA. 

2.4. Các giai domn cüa dir an 

- Giai doan chun bj du tu: 

+ ChU d.0 tu 1p hoc thuê 1p Báo cáo d xut chü truong du tu (bao gm 

sr cn thit du tu, mic tiêu, phm vi, quy mô, dr kin thng mirc du tu, ngun 

vn, tin d thirc hin, khá nàng duy trI sau khi dir an kt thüc, phân tIch so b tác 

dEng cüa môi tru&ig, hiu qua kinh th xä hi...) 

+ ChU d.0 tu trInh cp CO thm quyn phé duyt chU truong dâu tu. 

+ To chirc 1p dr an dAu tu trInh c.p CO thm quyn th&m djnh phé duyt; di 

vri các dx an có c.0 phn xay dirng thi thrc hin theo quy djnh cüa pháp 1ut ye 

xây dirng (ni dung gm thuyt minh dir an, thuy& minh thi& k co sâ, bàn ye 

thi& k Co sâ, dr toán) và cac ni dung khác do pháp 1ut quy djnh. 

- Giai don thxc hiên du tu: 

+ Thit k bàn ye thi cOng, l.p dir toán; 

+ Du thu, lixa chçn nhà thu; 

+ Thi cOng xây 1p cong trInh. 

ChU d&u tu tr th chirc thirc hin hoc giao cho Ban QLDA thirc hin d.0 tu 

theo dung muc tiêu, phm vi, quy mô, tin d, k hoch v6n dã duçic phê duyt. 

- Giai don k& thüc du tu 

+ T ch'Crc nghim thu; 

+ Bàn giao sü ding; 

+ Ltp h so quyt toán; 

+ Thc hin bão hành cOng trInh. 

2.5 Diu kiên b trI vn dâu tu 

- Dir an d cO trong danh miic k hoch du tu cOng trung hn, trü dir an khãn 

cp nh&m khc phic sir c thiên tai và bt khã kháng. 

- Dix an d duçc cp có thm quyn quyt djnh phê duyt chñ truong dâu tir. 

- CO diu 'iró'c quc th v vn ODA và vn vay tru di thrçic k2 két d& vi chuong 

trInh, d%r an sü diing vn ODA và vn vay ui.i di cüa các nba tài trcY nuâc ngoài. 



- Dij an khâi cong mOi chi thrnc b tn vn sau khi dâ hoàn thành các thU tiic 

du ttx theo quy djnh cUa ChInh phU. 

2.6. Hot dng xây dirng 

Hot dng xây dirng trong pham vi H9c vin bao gm cOng tác 1p quy hoach 

chi tit xây dxng, 1p dir an d.0 tu xay drng, kháo sat, thit k, thi cong xây dirng, 

giám sat thi cOng, quãn 1 dir an, hra ch9n nhà thAu trong hott dng xây ding Va 

các hot dng khác cO lien quan dn xây drng cOng trInh. 

2.7. TEng müc du tu xây dirng cong trInh 

Tng mUc du tu là chi phi ti da ma ChU du tu ducic phép si.:r diing d du 

tu xay dirng cong trInh, là co so d ChU d.0 tu 1p k hoch quãn l vn khi thirc 

hin du tu xây dirng. Tng m1rc du tu là chi phi dir tInh cUa dir an duçic xác djnh 

trong giai dotn chun bj du tu, thuông duçc tInh toán can ctr vào thit k co sO 

cUa di,r an bao gm chi phi bi thuOng, h trçY và tái djnh Cu; chi phi xây dng; chi 

phi thi& bj; chi phi quãn l dir an; chi phi tu vn dAu tu xay dirng; các chi phi khác 

và chi phi dir phOng. Tng mirc dAu tu cUa d1r an a duçic phê duyt chi ducrc diu 

chinh khi dr an bj ãnh huOng cUa các sr kin bt khã kháng, do xut hin các yu 

th dem lai  hiu qua cao hon cho dkr  an hoc do quy hoch xay dijng thay di ãnh 

huOng dk dja dim, quy mO, mi1c tiêu cUa dx an. Khi vic diu chinh d1r an lam 

thay di dja dim, quy mô, miic tiêu dir an, vuçYt thng m'(rc du tu d duçic phê 

duyt thI chU du tu phãi báo cáo nguOi quyt djnh du tu quyt djnh; truOng hcip 

diu chinh d? an không lam thay di dja dim, quy mô, mi1c tiêu dir an, thông 

vucit tng mrc du tu thi ChU du tu duqc tr quyt djnh. Ph.n thng mirc du tu 

diu chinh thay di so vOi tng mirc du tu d duqc phê duyt phái duçc t chUc 

th.m djnh hotc thm tra truOc khi phê duyt. 

2.8. Dir toán và Tng dir toán cOng trInh xay drng 

Dr toán xay drng cong tnirth là chi phi dir tinh cUa trng cOng trInh hoc tmg 

hang mic cong trInh thrc hin trong dii an ducic tinh toán trén co sO thit k k thu.t 

hoc thit k ban v thi cOng. Tng d toán cong tnInh là tng các chi phi dr tInh d 

thirc hin cUa tht cá cac cong trinh, các hang miic cong trmnh trong dr an. Tng dir 

toán, Dir toán duçc xay dmg trong giai doin thrc hin dix an. Tang dir toán, dir toán 



cong trInh duc ChU du tir 1p hotc thuê th chirc, cá than tu v.n dü diu kin näng 

lirc 1p và trinh ca quan quán 1 nba ntrâc v xay dirng thAm djnh truâc khi trinh 

ngtthi quy& djnh du tu phé duyt. Trir các cong trInh chi yéu cu lap  báo cáo kinh th 
k5 thuat thI dir toán do nguäi quy& djnh du tu phê duyt cüng vâi báo cáo kinh th 
k thuat  cong trInh. Ngui quy& djnh dAu tir phê duyt dir toãn cong trinh sau khi dä 

thm djnh. Dir toán cong trinh duçic phê duyt là co s d xác dnh dir toán gói thu, 

giá xay drng cong trInh và là can cr d hra chn nhà thAu, thanh, quyt toán cong 

trInh (Dr an). 

2.9. ChU du tu xây dirng cOng trInh 

Chü du tu xây drng cOng trInh là nguäi sâ hitu vn hotc là ngui duçc giao 

quán l và sir ding vn d dAu tu xây dirng cong trInh. Di vOi các dir an d&u tu 

trong phtm vi H9c vin CO ngun vn tr Ngân sách nhà nuàc do Bô chU quãn Va 

UBND Thành ph quy& djnh d.0 ttr, Hçc vien là ChU du tu' và duqc phë duyt 

truOc khi 1p dr an. Dti din hcip pháp cUa ChU d.0 tu là Giám dc H9c vin hoac 

ngui duc u' quyn theo quy djnh. 

2.10. T quán l dr an, Ban quãn l dir an. 

2.10.1. Giám d& ra quy& djnh thành 1p Ban hoacT quàn 1 dr an (QLDA) 

theo thim ks', theo giai don cii th& cho u'rng dir an cu th; trong qua trInh trin 

khai dir an Co th b sung các thành viên cüa ban hoac th QLDA. 

2.10.2 Ban,T QLDA phãi CO náng hrc to chirc thrc hin nhim vii quàn l' 

tirng dr an theo yêu cu cUa ChU du tu và chju trách nhim tru'âc Giám dc và 

pháp luat theo nhim vil duçc giao và quyn hn duçc u quyn. Ban,T QLDA 

có th thuë tu vn quãn l, giám sat mt s phn vic ma Ban,T không cO dU diu 

kin, näng hrc d thrc hin nhung phãi dt.rçc sir dng cüa Chü du tu'. 

2.10.3. Giám dc HQC vin có th thuê t chrc tu vn CO dU näng hrc d quán 

l diu hành dr an, hoe üy thác quãn l dir an cho Ban QLDA chuyên ngành, 

khu virc. Trách nhim và quyn hn cüa tu v.n quàn l dir an dugc th hin trong 

hçip dng. Khi áp dung hInh thrc thuë tu vn quãn l dr an hoac üy thác quán l 

dr an, Hçc vin vn si,'r diing T quân 1 dix an ti.r các don vj chuyên mOn cüa mmnh 

kim tra, theo dOi vic thrc hin hçip ding tu vn trên. 



2.10.3. Di vài nhting dir an, cong trInh quy mô nhô, dan giàn có tong mirc 

du tu duOi 5 t' dng thI ChU du tu có th không cn thành 1p Ban QLDA ma 

giao cho Ban Quãn l ca s vt chAt vâ Du tu (QLCSVC&DT) và các dan vj 

chrc näng quãn l. 

2.10.4. Quãn l thi cong xây dirng cong trinh bao gm quãn 1 chAt luqng xay 

dirng, tin d xay dirng, khé,i luçxng thi công, an toàn lao dng và môi truàng xây 

drng. Ban QLDA thay mtt Chü dAu tu phi hcp vài nhà thAu tu vAn và dan vj lien 

quan lam t& cong tác quán l thi cOng xây drng cong trInh. 

2.11. Nhà thAu tu vAn và thi cong 

2.11.1. Nhà thAu Ur vAn là t chirc, Ca nhân duçc ChU du tu 1ira ch9n k' hcip 

dng d thirc hin các cong vic tu vAn nhu 1p dir an, thit k, thAm tra, giám sat 

thi cOng 

2.11.2. Nhà thAu thi cong là th chrc, Ca nhân duçic Chü du tu 1?a  ch9n k 

hcrp dng d thirc hin cOng tác xay lAp, cung cAp và lAp dt thit bj cho dir an. 

Nba thu tu vAn, Nba thAu thi cOng duqc Chü dAu tir lira chQn theo quy djnh cüa 

Lust DAu thu, Lu.t Xây dirng, các Nghj djnh và các Thông tu huàng dn lien quan. 

Diu 3: Thành 1p Ban quail i dkr  an, To quail i dij an 

Ban QLDA, T QLDA duçrc thành 1p ngay khi dr an hotc cOng trInh duçic 

phê duyt, theo d nghj cUa Trung ban QLCSVC&DT, thrc hin nhim vii do 

Chü dAu tu giao và quyn han  do ChU dAu tu u' quyn. 

Tnrrng hcip thuê hoc üy thác tLr vAn quãn l dir an, Ban QLCSVC&DT phôi 

hcrp vâi T quân 1 dr an và các phông ban chirc näng có trách nhim giüp ChU dAu 

tu lkra  chçn, k hçip dng, kim tra, theo dOi vic thrc hin hcip dng cUa tu vAn quãn 

lduán. 

Diu 4: Nhim vi quyn hn cüa Chü du ttr 

ChU dAu tu thirc hin nhim vii, quyn han  k tir giai don 1p dir an, thirc 

hin dr an, nghim thu, bàn giao dua vào khai thác sr diing dn khi có quyt djnh 

phé duyt quy& toán dir an hoàn thành. Các nhim vit c1i th thu sau: 

1. Chi dao  Ban QLCSVC&DT thuê tix vAn 1p dir an d.0 tu xay dirng cong 

trInh; dua ra çáç chi dan, yeu cu, 1ira chçn phuang an thit ké, cong ngh, thiêt bi, 

vt 1iu xay dung chü yu, giâi han  vn du tu lam co s cho vic 1p dr an; k' 



hçp dng vâ th chrc nghim thu, thm djnh, phê duyt theo phân cp u' quyn 

hoc trInh cp cO thm quyn thm djnh, phé duyt dir an. 

2. Chi dao  Ban QLCSVC&DT thuê tu vn thirc hin hçip dng khão sat xay 

dirng lam co sâ 1p thit k co s hoc thit k ban ye thi cOng trong tnthng hçp 

không 1p di an ma chi 1p báo cáo kinh t k thut xay dirng cong trInh theo quy 

djnh; phê duyt nhim v11 kháo sat do nhà thu thi& k hoc nhà thu kháo sat lap, 

diu chinh nhim vi khâo sat theo yêu cu hqp 1 cüa thit k, th chüc nghim thu 

và thanh l hcip dng kháo sat xây dirng; kim tra vã thAm djnh các h so truàc 

khi phê duyt. 

3. Can cir d xut cUa Ban QLCSVC&DT, Chü du tu ra quyt djnh thánh 1p 

Ban Quãn l dir an du tu xây dijng cong trinh hoac  t QLDA vã giao cho Ban QLDA 

hoac t QLDA thay mat  ChU d&u tu thirc hin các thim vii, quyn hin th. 

4. K k& các hcp dng tu vn khão sat d 1p thi& k k thuat, thit k ban 

ye thi công; xác djnh nhim viii thi& k và k hçip dng thi& k k)7 thu.t, thit k 

ban ye thi công, thm tra h so thit k (trong phm vi cho phép cüa thu du tu), 

tix vn lap h so môi thu và dánh giá h so dir th.u, tu vn giám sat thi cong xây 

dirng, bão him cong trInh, thI nghim nén tinh cpc, hcip ding thi cong xây dixng 

cong trInh... do Ban QLDA hoac  T QLDA trInh; th chirc nghim thu và 1p 

thanh 1 hcp d6ng theo d nghj cüa Ban QLDA. 

5. Can cir d nghj cüa Ban QLDA, T QLDA, th chüc thm djnh vã phé 

duyt hoac  trInh cp Co thm quyn phê duyt thit k& d,r toán, tng dij toán theo 

quy djnh; t chirc thm djnh và phé duyt hoac  trinh cp có thm quyn phé duyt 

k hoch du thAu cho các gói thAu; thAm djnh vâ phé duyt h so mcvi thAu, két 

qua du thAu và thuong tháo, k kt hqp dng cho các gói thAu xay 1p, cung c.p 

và 1p dtt thi& bj thuc dkr  an. 

6. B tn hoac  d nghj cp CO thm quyn b trI vn d thirc hin dir an theo 

ti&n d, tam  irng va thanh toán v6n theo trng giai doan cho nhà th&u thi cOng theo 

d nghj cUa Ban QLDA; thuê kim toán quyt toán theo quy djnh truóc khi trInh 

cp có thm quyn phé duyt quy& toán dir an hoàn thành can cü h so quyt toán 

do Ban QLDA 1p. 



7. Giao cho Ban QLCSVC&DT ph6i hçip vài dun vj sü diing giám sat vic 

báo hành cong trmnh cüa nhà thu thi cong vâ bão hành các thit bj cüa nhâ thu 

cung cp thit bj. Ni dung bão hành cong trInh bao gm sira chca, thay th thit 

bj hu hông hoc khc phiic nhttng khim khuyt lam cho cOng trinh vn hành 

không bInh thung do 1i cüa nhà thu gay ra. 

Diêu 5: Nhim viii, quyn hn cüa Ban quãn 1 diy an, To quãn I dy an, 

1. Trin khai 1p nhim vi thit k quy ho?ch chi ti& xây dirng, thit k k5 

thut, thitt k bàn ye thi công, thng dir toán dir an. 

2. T chirc thm tra nhim vi thit k quy hoach chi tit xay dung, thit k k 

thut, thi& k bàn ye thi công, du toán phü hçip vâi thit k Cu s dà ducic phê 

duyt d báo cáo Chü du tix trInh ngi.thi có thm quyn quyt djnh du tu phê 

duyt hotc trInh Chü d.0 tu phê duyt theo phân cp u quyn; 1p k hoach du 

thu cho Dir an d trInh nguôi có thAm quyn phê duyt. 

3. T chrc 1p và thm djnh h so d XULt và dánh giá lija chn nhà thAu: tu 

vn khão sat xây dirng, nhà thAu thit k quy hoach xây dirng, thit k k thuat, 

thit k bàn ye thi công, th.m tra thit k va dir toán, thI nghim chuyên ngành, 

giám sat thi công, kim djnh cht lucing cong trInh xây dirng, kim toán quyt 

toán...; lam các thU tic trinh ChU du tu k k& các hçp dng tu vn. 

4. Tu thirc hin các cOng vic sau nu dU nàng hrc: giám sat, 1p h so mi 

thu (HSMT), H so yêu cu (HSYC), 1p báo cáo dánh giá h so dir thAu 

(HSDT), 1p báo cáo dánh giá h so d xu.t (HSDX) dôi vi các gOi thu xây lap, 

thi& bj, Ut van...; trInh chU d&u tu xem xét phé duyt k& qua d.0 thAu (KQDT) 

trên co sâ báo cáo dánh giá I-ISDT, báo cáo dánh giá HSDX và báo cáo thm djnh 

KQDT; thông báo trUng th.0 và th chUc thuong thão k k& các hçtp dông tix van, 

xay lap va thit bj theo quy djnh cUa phap lut. 

5. Phéi hcip vâi các don vj trong và ngoài HQC vin lam các h so, thU t'ic xin 

cap phép xay drng, th chUc giái phong mt bang xây dirng, bàn giao mc giài 

cong trInh cho don vj thi công, thông báo khi cong. 



6. Quán 1 v chi phi, kh6i h.rçng, chat lucing, tin dO thi cong xây lap; giám 

sat vic cung 1rng vt 1iu và thit bj lap d.t trong cong trInh xây dirng; quán l' 

dam bão an toàn lao dng và báo v môi tru&ng trën cong trumg. 

7. Giám sat vic thirc hin các hcip dng Ui vn, t chirc nghim thu san phm 

tu van và d nghj Chü dAu Ui nghim thu và thanh l các hcip dng Ui van; nghim 

thu các cOng vic xay iap, các hang miic hoãn thành, cac giai dotn thi cong và 

nghim thu tng th toàn bO cong trInh dim vào s1r ding, kêt thUc dr an. 

8. Lp k hoch d nghj cap vn dAu U.x hang näm, theo dOi t?m  irng v6n cho 

nhà thAu, thu hi vn cho trng giai don thanh toán; chju trách thim trucc Chü dAu 

tu v don giá, khi h.rçmg va giá trj trong h so d nghj thanh toán; 1p báo cáo vn 

thrc hin theo tüng giai doan và tüng näm, báo cáo dánh giá dr an d&u Ui theo djnh 

k' 6 tháng, hang näm và báo cáo dánh giá khi dir an k& tht'ic; lap h so thanh quy& 

toán dir an, báo cáo quyt toán vn du tu khi dr an hoàn thánh duqc nghim thu dua 

vào slr diing. 

9. Lap H so cOng sâ bàn giao cho dcm vj si dvng  01 bO và Ban 

QLCSVC&DT 01 bO d quán l. H so cong sâ gm các tài lieu 1in quan den 

quyn so hUu, si.r d1ing cOng trInh, tài lieu phé duyt dr an, thit k, bàn ye hoàn 

công, nghim thu, bàn giao, tài lieu hi.rOng dn s1r dung thit bj cUa cOng trinh (nu 

co) và tài lieu huOng dn bão trI cong trInh. 

10. Nghim thu các hang mic hoàn thành, các giai dotn thi cong và nghim 

thu tng th toàn bO cong trInh dua vào sr diing. 

Diu 6: Ci cau t chfrc Va nhim vi cüa các thành viên trong các Ban 

quãn 1 diy an, To quail I dr an. 

6.1. VOi mi dir an, Giám dc ra quyt djnh thành lap Ban QLDA hoc T 

QLDA, co cAu cüa ban QLDA, t QLDA gm: 

- Trithng ban hoc T twang là Phó Giám dc hoc Giám dc duqc giao 

nhim vi1 pht trách các dir an xây drng co bàn. 

- Phó Twang ban, T phó: Mi ban QLDA hoc t QLDA có tr 1-3 phó 

twOng ban, T!i phO, twOng hç'p có nhiu phó tri.rOng ban hay t phó thI bao gm 

các phó trirOng ban, th phô phii trách chuyên mOn. MOt  phó twang ban, to phó là 



dai din cüa don vj quãn 1 hotc sr diing. Các phó tru&ng ban chuyên môn, t 

phó chuyên mon phãi CO kinh nghim lam vic chuyên mon ti thiu 5 nàm, có 

trInh dO ti.'r dai hoc tth len thuOc các linh virc xây dirng, din nuOc, tãi chInh hoc 

theo linh virc du tu cüa dir an. 

- Các thành viên cüa Ban QLDA, T QLDA ducc diu dng tir các don vj 

trong HQC vin lam vic theo ch d) kiêm nhim. Các thành viên trong ban gm: 

kin trüc su, k5 six xây dung, co khI, din, ntrc, k toán vã các chuyên gia trong 

tü'ng linh vrc chuyên mon phU hqp. 

Các thành viên an QLDA, Ti QLDA phài CO chirng nhn nghip vii ye quãn 

l dir an và du thu, cO kinh nghim quàn 1 dr an. 

6.2. Nhim vii và quyn han  cüa các thành viên dix an 

- Tru'&ng ban, T truOng: thay mt ChU du tix diu hành giãi quyt các hoat 

dng din ra trong qua trinh thirc hin dix an theo quyn han  ducc üy quyn th hin 

trong Quyt djnh thành 1p ban QLDA, të QLDA. Truâng ban, T truâng có quyn 

diu hành, can thip, quyt djnh Va chju trách nhim di vi mi cong vic trong 

su6t qua trInh thirc hin hoc trong t1rng giai doan thirc hin cUa dir an theo nhim 

vii và quyn han.  Truâng ban, T truOng CO th d nghj Giám dc ra quyt djnh b 

thim, min nhim, khen thu&ng, k lut di vOi các phó trung ban, t phó. 

- Phó trung ban, th phO: chju sir diu hành trirc tip và chju trách nhim 

truOc truâng ban, th tnr1ng diu hành các linh virc ducvc phân cOng. 

- Các Uy vien: Mi thành viên có th dixçc giao thirc hin mt hoc mt s 

cOng vic, tham gia trong su& qua trmnh thirc hin dr an hoc chi tham gia trong 

mOt giai don cüa dir an nhix l.p thi& k bàn v thi cOng, Mu thu, thi công, 

nghim thu và bàn giao sir ding. Các thành viên phãi chju trách thim truàc 

trung ban th trung v nhim vi ducic phân cOng. 

6.3. Quy&n 1çi, ch d cüa các thành viên trong ban QLDA, t QLDA duic 

hung theo quy djnh hin hành cUa Nhà 

6.5. Khi thath 1p Ban QLDA, T QLDA, Trueing ban (th twang) hoc các 

phO twang ban (th phO) soan thão quy djnh hoat dng cüa Ban, T6, phân cong 

nhim vi và quy djnh trách nhim cUa trng thành viên trong Ban, T 



6.6. Trong qua trInh thirc hin dir an, các thãnh viên trong Ban QLDA, T 

QLDA phãi chju trách nhim truâc Trumg ban, T triRing v tlrng linh virc 

chuyên mon dã duçic giao phii trách cho dn khi phê duyt quyt toán dir an hoàn 

thành; các thânh viën phii trách chuyên rnôn, tài chInh phãi chju trách nhim thm 

djnh các ni dung thuc lTnh virc cUa mInh và k xác nhn truórc khi trInh Chü du 

tu phê duyt hoc trInh cp có th.m quyn phé duyt. 

6.7. Di vOi Ban Quãn 1 du an drnc ChU du tu thud hoäc üy thác thI vic 

thânh 1p Ban QLDA do don vi tu vn tir thãnh 1p vã hoat dng theo h s hqp 

ding k kt. 

Diu 7: Trách nhim cüa Ban QLDA trong quail 1$r thi cong xãy dng 

1. Quãn 1 v chit luçrng cong trInh xây di,rng: 

Quãn 1 v chat 1ucng cong trInh xây dung tuân thu theo Lu.t Xây dirng s 

50/2014/QH13 ngày 18/6/2014, Nghj djnh s 46/2015/ND-CP ngãy 12/5/2015; 

Thông tu 26/2016/TT-BXD ngày 26/10/2016 quy djnh chi tit mt s ni dung v 

quãn 1 chit luçng vã báo trI cong trInh xay dirng và các van ban pháp 1 huó'ng 

dn khác có lien quan. 

2. Quãn 1 tin d thi cOng 

Ban QLDA phë duyt tin d thi cong cong trinh do nhã thu 1.p truOc khi 

trin khai thi cOng phü hvp  vOi thng tin d cüa dir an a phê duyt; cOng trInh 

quy mô ion va kéo dài thI tin d ducic 1p theo tháng, qu, näm. Nhà thu cO 

nghia v1t 1p tin dO thi cong chi ti&, phi hcip vOi Ban QLDA giám sat theo dOi 

tin dO Va diu chinh tin dO a mOt s6 giai doan bj kéo dài nhu'ng khong duqc lam 

ãnh huo'ng dn thng tin dO cüa dir an. Nu xét thy thng tin dO cüa dir an bj kéo 

dãi thi ChU du ttx phãi báo cáo nguai quy& djnh du tu phê duyt diu chinh tng 

tindôcüadu'án. 

3. Quán 1 kh6i lucing thi cong 

Ban QLDA ph6i h9'p vOi tu vn giám sat, nhà thu thi cong xây drng kiëm 

tra tInh toán khi luçmg theo th?yi gian, theo giai don thi cOng va d6i chiu vài 

khi 1uçng thi& k duqe duyt dng thai k xác then truâc khi trInh ChU du tu 

phê duyt d lam CG so nghim thu, thanh toan theo hçip dng. Khi có khi lucmg 



phát sinh ngoài thit k, dr toán xây dirng cong trinh ducic duyt thI Ban QLDA 

vâ nhà thu thi cong xãy dijng phãi trInh Chü du tu quyt djnh, nu khi lu'çing 

phát sinh ngoài thit k, dir toán xây drng cOng trInh lam vuçit thng mirc dAu tu thI 

chü du tu phãi báo cáo ngui quyt djnh d&u tu d xem xét, quyêt djnh. KhSi 

lucing phát sinh duçc ChU du tu hoc nguxi quy& djnh du tu ch.p thun, phë 

duyt là ca s d thanh toán, quyt toán cong trInh. 

4. Quán 1 an toàn lao dng 

Nhà thu thi cOng phãi 1p  các bin pháp an toàn lao dng cho nguäi, cong 

trInh xay dirng. Các bin pháp an toàn, ni quy phái duçc th hin cong khai trên 

cong tnxông; nhüng vj trI nguy him phái duçc cánh báo; Ban QLDA can c1r bin 

pháp an toàn lao dng cüa nhà thu và phM hgp vài các dan vj lien quan thuOng 

xuyên theo dOi giám sat cong tác an toàn lao dng trên cOng trung, khi phát hin 

thy nhà thu vi phm an toàn lao dng phãi dInh chi hoat dtng thi Cong và báo 

cáo ngay vOi Chü du tu; khi sir c v an toân thI các ben lien quan và nhà thu 

phái xCr 1 và báo cáo theo quy djnh. Nhà thu thi cong phái cung cp bão h lao 

dng cho ngui lao dtng; dào tio, ph bin các quy djnh v an toàn lao dng và 

chju trách nhim v hu qua do m.t an toàn lao dng gay ra trên cOng trung. 

5. Quán l môi truô'ng xay dirng 

Ban quãn 1 dir an cO trách nhim kim tra giám sat và don dc nhà thu thi 

cong áp diving các bin pháp d báo v môi tru?ng xây dirng tui cOng trung. 

Tru?ng hp nhà thu thi cOng xây dixng khOng tuân thu các quy djnh v báo v 

môi tnr?mg thI Ban quãn l dir an có quyn dInh chi thi cOng xây dung và yêu câu 

nhà thu thirc hin dung bin pháp bão v môi tnr?ing dng thii báo cáo len ChU 

dutu. 

Nhà thu thi cOng phãi thirc hin các bin pháp dam bão v mOi trtthng cho 

ngiRii lao dng và dam bão v sinh mOi trung xung quanh bao gm chng biii, 

chng n, che chân, xr l và thu d9n ph thai, thu dçn hin trung và chu sir 

kim soát cUa các Ca quan quãn 1 nhà nixâc v môi truô'ng. 

Diêu 8: Nghim thu, thanh toán và quyt toán 



Nghim thu xây dirng cong trInh bao gm nghim thu trng cong vic trong 

qua trInh thi cOng, nghim thu bO phn cong trInh, giai don thi cOng, nghim thu 

hang miic cOng trinh và toàn b cOng trInh xây drng hoàn thành dua vào sü diing. 

Nghim thu ni b cüa nhà thAu: Truc khi yéu cu Ban QLDA vã Chü du 

tu nghim thu các vat lieu du vao, thit bj Ip dt, các cong vic xây dijng (dc 

bit các cong vic, bO phn bj che khut) thi nba thu thi cOng xây dirng phãi tir th 

chirc nghim thu, khng djnh sir phU hcip v chit luçing vã khi ltrcing cong vic 

xay dirrng d thirc hin so vOi yêu cu cüa thi& k và chi dn k thut kern theo 

hçip dng xây dirng. K& qua nghim thu ni b duqc l.p b&ng bién bàn nghim 

thu giüa nguYi trirc tip phii trách thi cOng xây dirng và giám sat thi cOng xây 

drng. Nhà th&u CO trách nhim gfri phiu yêu cu nghim thu dn chU du tu truOc 

thi thiu 12 gi? sau khi cia nghim thu ni b và chun bj d.y dU h so lam can cir 

nghim thu, chuAn bj các biên bàn nghirn thu theo quy djnh. 

T chirc nghirn thu: Ban QLDA t chirc nghim thu kjp thii sau khi CO 

phiu yeu cu nghim thu cüa nhà thu thi cong xây dçrng. Di vi các cOng vic 

cia duçc nghiêm thu nhung chua thi cOng ngay thI trtróc khi thi cOng nhà thtu phãi 

rnii tu vn giám sat và ban QLDA nghim thu li. 

Trên co sâ thm tra don giá, khi lucyng và giá trj thanh toán trong h so 

thanh toán, Ban QLDA k xác nhan  truOc khi trInh Chü du tu k và chju trách 

nhiêm truc ChU du tu v don giá, kh6i hxcing và giá trj d nghj thanh toán trong 

h so d nghj thanh toán. 

Tt Ca CáC dix an nhóm A, dir an nhóm B khi hoàn thành, Ban Tài chInh K 

toán (Ban TC-KT) CO trách nhim chi do thành viên phi trách tài chInh 1p ho so 

quyt toán vn dAu tu xay dirng cOng trInh, k' xác nhn d trInh Chü dAu tu thuê 

don vi kim toán dc 1p kim toán quy& toán d%r an truâc khi trinh ngithi quy& 

djnh du tu phê duyt. DM vOi các dir an cOn li thirc hin kim toán quyt toán 

theo yeu cu cüa cp có thm quyn. Ban TC-KT t chirc 1ira ch9n nhà thu kim 

toán theo quy djnh cüa pháp 1ut v du th&u, k kt hçp dng kim toán quy& 

toán dkx  an hoàn thành theo quy djnh cUa pháp 1ut v hçip dng và nghim thu kt 

qua kim toán. Vn du tu du'çc quyt toán là toàn b các chi phi hçp pháp dã 



thixc hin trong qua trInh du tu d dua cong trInh vão khai thác, sir diing. Chi phi 

hop pháp bao gm các chi phi trong phm vi dr an, thit k, dir toán duçc phê 

duyt k cã phn diu chinh, b sung theo quy djnh cüa hcip dng k kt. Vn du 

tu duçic quy& toán phài nm trong giói han  thng mrc d&u tir dã duçc phé duyt. 

Thai gian trInh phé duyt chm nht là 12 tháng d6i vâi dir an nhóm A, 9 

tháng dói vâi dr an nhOm B và 6 tháng di vài dii an nhóm C k tir ngày cOng 

trInh hoàn thành, dua vào sir ding. Sau 6 tháng k tü khi có quyt djnh phé duyt 

quy& toán v6n du tu' dir an hoàn thành, Ban QLDA có trách nhim giãi quyt 

cong ncr, tht toán tài khoàn dr an trinh chU du tu lam co s tht toán tài khoãn dir 

an tai Co quan thanh toán v6n du tu'. 

Diu 9: Diu khoãn thi hành 

ChU du ti.r, các thành viën trong Ban quàn 1 dr an, T quán l dir an, cac 

don vj tr1rc thuc Chü du tu' có lien quan, nhà thu thi cong xây dirng, nhà thâu tu 

van, nhà thu cung cp 1p dt thit bj có quyn han,  nghTa viii thrc hin theo Quy 

djnh nay và tuân thu cac quy djnh cUa Lut Xây drng, Lut Du thu, Lut süa di 

và các nghj djnh cüa ChInh phü ye dâu tu xây dirng cOng trInh. 

Quy djnh nay có hiu 1c k tr ngày k quyt djnh ban hành, các quy djnh 

khác cüa H9c vin lien quan dn quàn l du tu xay dirng và quàn 1 dir an dä ban 

hânh tri.râc day ht hiu hrc. 

Trong qua trinh thixc hin, Quy dnh Co th du'çrc sira di cho phü hçrp theo 

cac quy djnh cüa Nhà nuâc và do Giám d& HQC vin quyt djnh. 
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