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QUYET DNH
V vic: Ban hành Quy dlnh v quãn I2 dâu tu' xây diyng
GIAM DOC HQC VIEN NONG NGHIIP VIT NAM
Lut Xây drng s 50/2014/QH13 ngày 18/6/2014; Lut sira dôi b sung so
38/2009/QH12 ngày 19/6/2009;
Lut Du thu s 43/2013/QH13 ngày 26/11/2013;
LutDu tu cong s6 49/2014/QH13 ngày 18/6/2014;
Lu.t Bão v môi trueing s6 55/2014/QH13 ngày 23/6/2014;
Nghj djnh s 63/2014/ND-CP ngãy 26/6/20 14 cüa ChInh phU Quy djnh chi
ti& thi hânh môt s6 diu cüa Luât Du thu v 1ra ch9n nhà thu;
Nghj djnh s 32/2015/ND-CP ngày 25/3/2015 cüa ChInh phü v quán 1 chi
phi du tu' xây dirng cong trInh;
Nghj djnh s6 59/2015/ND-CP ngãy 18/6/2015 cüa ChInh phü v quán ! dix
an du ti.r xay dirng; Nghj djnh 42/201 7/ND-CP ngãy 05/4/2017 cUa ChInh phU v
sira di b sung mt s diu nghj djnh 59/2015/ND-CP ngày 18/6/2015 cüa ChInh
phü v quãn 1 dr an dAu tu' xây dirng;
Nghj djnh s6 16/201 6/ND-CP ngày 16/3/2016 cUa Chjnh phü v quán 1 vã sü
diing vn h trçx phát trin chInh thrc (ODA) và vn vay uu di cUa các nhá tài trq
nurc ngoãi;
Ngh djnh si 37/2015/ND-CP ngày 22/4/20 15 cUa ChInh phU quy djnh chi tit
v hcp dng xay dirng;
Nghj djnh s 46/2015/ND-CP ngây 12/5/2015 cüa Chinh phü v quãn 1 cht
1uçng và bão tn cong trInh xây drng;
Nghj djnh s 18/201 5/ND-CF ngày 14/02/2015 cUa ChInh phü quy djnh v
quy hoach bão v môi trung, dánh giá môi trithng chin luçic, dánh giá tác dng
môi triRxng vâ k hoach bâo v môi truô'ng;

Nghj djnh s 119/2015/ND-CP ngày 13/11/2015 cUa ChInh phU quy djnh bat
buQc trong hott dng du tu xay dirng;
Nghj djnh s 136/20151ND-CP ngày 31/12/2015 cüa ChInh phU hurng dn
mt s diu cüa Lut Du tix công;
Thông tu s 75/2014/TT-BTC ngày 12/6/2014 cüa Bô Tài chInh quy djnh mrc
thu, ch d thu, np, quãn 1 và sü' diing phi thm tra thit k cong trInh xây dirng;
Thông ttr s6 39/2015/TT-BNNPTNT ngãy 20/10/2015 cUa B Nông nghip
vâ Phát trin nông thôn quy djnh mt s ni dung v cOng tác 1ia ch9n nhà thAu
các d? an du tu xay dirng cong trInh si.'r diing ngun v6n du tu cong do Bô Nong
nghip vâ Phát trin nông thôn quãn 1;
Thông tu s 27/2015/TT-BTNMT ngãy 29/5/20 15 cUa B Tài nguyen và Môi
trithng v dánh giá môi trthng chin 1ucc, dánh giá tác dng môi truàng và k
hoach bão v môi tmèng;
Thông ttx s 02/2015/TT-BLDTBXD ngãy 12/01/2015 cUa B Lao dngThwmg binh và xä hi quy djnh mirc luong d6i vó'i chuyên gia tu vk lam co sO' dir
toán gói th&u cung cp djch vii tu vAn áp diing hinh thüc hçip dng theo thO'i gian
sir diing vn nba nuàc;
Thông tu' s 10/2015/TT-BKHDT ngày 26/10/2015 cUa B K hoch và EMu
tu quy djnh chi ti& v k hoch lira chçn nhà thu;
Thông tu s 22/2015/TT-BKHDT ngày 18/12/2015 cUa B K hoch và Dâu
tu quy djnh v mu báo cáo giám sat dAu tu;
Thông tu' s 01/2015/TT-BKHDT ngày 14/2/20 15 cüa B K hoach và Dâu tu
quy djnh chi tit 1p h so quan tam, h so mO'i thu, M so y8u cu djch v11 tu vAn;
Thông tu s6 03/2015/TT-BKHDT ngãy 06/5/2015 cUa B Ké hoch và Dâu
tu quy djnh chi ti& 1p h so' mO'i thAu xay lAp;
Thông liz S6 19/2015/TT-BKI-IDT ngày 27/11/2015 cüa Bô K hooch vã EMu
liz quy djnh chi tit 1p báo cáo thAm djnh trong qua trInh t6 chirc lira chçn nhã thAu;
Thông liz s6 23/2015/TT-BKHDT ngãy 21/12/2015 cia B K hoich và EMu
tu Quy djnh chi tit 1p báo cáo dánh giá h6 so dij thAu;

Thông tu' s 03/2016/TT-B)W ngày 10/3/2016 cUa I3 Xây dirng quy djnhi phân
cp cong trinh xây dirng và hu'àng dn áp diing trong quãn 1 hot dng xây drng;
Thông tu s6 06/2016/TT-BXD ngày 10/3/2016 cüa Bô Xây diving huàng dn
quán 1 chi phi du ti.r xây dirng;
Thông tu' s 07/2016/TT-BXD ngãy 10/3/20 16 cüa Bô Xây dirng huàng dn
diu chinh hcp dng xay ding;
Thông tir s 08/2016/TT-BXD ngày 10/3/2016 cUa B Xáy dirng hung dn
mt s ni dung h?p dng tu' vn xây drng;
Thông tu s 09/201 6/TT-BXD ngáy 10/3/2016 cüa B Xây drng hthng dn
mt s ni dung hçp dng thi cong xây lap;
Thông tu s 08/201 6/TT-BTC ngày 18/1/2016 cüa B Tãi chInh quy djnh v
quãn 1, thanh toán vn du tu sr diing vn ngân sách nba nuOc;
Thông tu s 195/2016/TT-BTC ngày 08/11/2016 cüa B Tài chInh quy djnh
mi'rc thu, np, quãn 1 vã sü diing phi tham djnh báo cáo dánh giá tác dng môi
trung, d an bão v môi trurng chi tit do co quan trung uo'ng thm djnh;
Thông tu' s 16/2016/TT-.BXD ngãy 30/36/2016 cüa B Xây dirng huâng dn
thirc hin mt s diu cüa Nghj djnh s 59/2015/NE-CP ngày 18/6/20 15 cüa ChInh
phU v hInh thirc th chirc quãn 1 dir an;
Thông tu so 18/2016/TT-BXD ngày 30/6/20 16 cUa B Xây dirng quy djnh chi
ti& vã hixàng dn mt sO ni dung và tham djnh, phê duyt dir an vá thit k& dir
toán xay dirng cOng trInh;
Thông tu' sO 26/2016/TT-BXD ngày 26/10/2016 cüa B Xây di.rng quy djnh
chi ti& mt sO nOi dung v quán 1 chat 1ung và bão trI cong trInh xây dirng;
Thông tu sO 18/2016/TT-BNNPTNT ngáy 24/6/2016 cUa B Nông nghip và
Phát trin nông thôn v Quy djnh mt sO ni dung v dánh giá môi truO'ng chin
luçic, dánh giá tác dng mOi tmng do B Nông nghip và PTNT quãn 1;
Thông tu sO 31/2016/TT-BNNPTNT ngày 05/10/2016 cüa B Nông nghip
và Phát trin nông thOn quy djnh trInh tir sir dung vOn sir nghip có tInh chat du
tu; mua sam tài san, hang hóa, dtch vii nhm duy trI hoat dng thix&ng xuyén; xir 1
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tái san nba nuOc ti các Ca quan hành chinh, dan vj sir nghip cong 1p do B
Nông nghip và Phát trin nông thôn quãn 1;
Thông tu s 01/2017/TT-BXD ngày 06/02/2017 cüa BO Xây dirng huàng dn
xác djnh và quãn 1 chi phi kháo sat xây dirng;
Quyt djnh s 79/QD-BXD ngày 15/02/2017 cüa B triiäng Bô Xây dirng
cong b Djnh mirc chi phi quãn 1 dir an và tu vn du tu xây dirng;
Các Van bàn pháp 1 khác có lien quan.
Xét d nghj cüa Tmng Ban Quãn 1 co sâ vat chit Va Du tu,
QUYET DNH:
Diu 1. Ban hành "Quy djnh v quán 1 du tu xây dirng" áp d1ing trong ni
bO HQc vin. (chi ti& trong phi 1c kern theo).
Diu 2. Quyt dijnh có hiu 1irc k t1r ngày k.
Diu 3. Chánh Van phOng H9c vin, Trung ban Quãn 1 ca s& vt cht Va
Dau tu, Truâng ban Tãi chInh vâ Ké toán, Truing các dan vj, cá nhân có lien quan
chju trách nhim thi hành Quyêt djnh nay.

No'! ,zlzâiz:
-NhuDiêu4;
- Luu: VT, QLCSVC&DT(8).

QUY B!NH yE QUAN LY DAU TII XAY DUNG
(Ban hành kè,n theo Quylt dinh so' 51' /QD-HVN ngày 49 tháng 12 nãrn 2017
cia Giám dO'c HOC vin Nong nghiêp Viçt Narn)
Can cr:
Luat Xây dirng s 50/2014/QH13 ngãy 18/6/2014; Lust sra dôi b sung so
38/2009/QH12 ngày 19/6/2009;
Lut Du thu s 43/2013/QH13 ngây 26/11/2013;
Lut Du tu cong s 49/2014/QH13 ngày 18/6/2014;
Lut Báo v môi trung s6 55/2014/QH13 ngày 23/6/20 14;
Nghj djnh s 63/2014/ND-CP ngày 26/6/2014 cüa Chjnh phU Quy djnh chi
ti& thi hãnh mt s6 diu cüa Luât Du thAu v lira chon nhà th.u;
Nghj djnh s6 32/2015/ND-CP ngày 25/3/2015 cüa Chinh phü v quán 1 chi
phi du tu xay drng cong trInh;
Nghj djnh s 59/2015/ND-CP ngãy 18/6/2015 cüa ChInh phü v quán 1 dr
an du tr xây drng; Nghj djnh 42/2017/ND-CP ngày 05/4/20 17 cüa ChInh phü v
süa di b sung mt s diu nghj djnh 59/2015/ND-CP ng&y 18/6/20 15 cüa Chjnh
phü v quãn 1 dr an du nr xây drng;
Nghj djnh s 16/2016/ND-CP ngày 16/3/2016 cüa ChInh phü v quãn 1 và
sir ding vn h trçY phát trin chInh thrc (ODA) và vn vay uu dai cüa các nhà tài
trçY nuâc ngoãi;
Nghj djnh s 37/2015/ND-CP ngáy 22/4/2015 cüa ChInh phü quy djnh chi
ti& v hçip dng xây dirng;
Nghj djnh s 46/20151ND-CP ngày 12/5/20 15 cUa Chinh phU ye quán 1 chAt
luqng va bão tn cOng trInh xây dirng;
Nghj djnh st 18/20151ND-CP ngày 14/02/2015 cüa ChInh phü quy djnh v
quy hoch bão v môi tmng, dánh giá môi tru?mg chin lucic, dánh giá tác dng
môi truOng và k& hoch bão v môi trumg;
Nghj djnh s 119/2015/ND-CP ngây 13/11/2015 cüa ChInh phü quy djnh bat
buc trong hott dng d&u tu xây dirng;

Nghj djnh s6 136/2015/ND-CP ngày 31/12/2015 cUa Chmnh phü huâng dan
mt s diu cüa Lust Du tu công;
Thông tu s 75/2014/TT-BTC ngày 12/6/20 14 cUa B Tài chmnh quy djnh mrc
thu, ch do thu, np, quãn 1 và sCr ding phi thm tra thi& k cong trInh xây dirng;
Thông tu s 39/2015/TT-BNNPTNT ngãy 20/10/2015 cüa B Nông nghip
vã Phát trin nông thôn quy dlnh mt s ni dung v cOng tác hra chçn nhà thu
các dir an dAu tLr xay drng cOng trinh s1r diving ngun vn d.0 tu cOng do Bô Nong
nghip vã Phát trin nông thôn quãn 1;
Thông tu s 27/20 1 5/TT-BTNMT ngày 29/5/2015 cUa B Tài nguyen và Môi
trueing v dánh giá môi tru&ng chin luçrc, dánh giá tác dng môi tnthng và k
hotch bão v môi trueing;
Thông tu s 02/2015/TT-BLDTBXD ngây 12/01/2015 cüa B Lao dngThuong binh vã xä hi quy djnh mirc hrcng di vâi chuyen gia tu vn lam co sâ
dir toán gói thu cung cp djch vii tu vn ap diing hInh thrc hcip dng theo thai
gian sü ding vn nhà nuOc;
Thông tu s 10/2015/TT-BKHDT ngãy 26/10/20 15 cüa B K hoich vã Du
tu quy djnh chi tit v k hoach hra chn nhà thu;
Thông tu s 22/201 5/TT-BKHDT ngày 18/12/2015 cUa B Kê hoch vâ Dâu
tu quy djnh v mu báo cáo giám sat dAu tu;
Thông tu s6 01/2015/TT-BKHDT ngày 14/2/2015 cüa B K hoch và Dâu tu
quy djnh chi ti& 1p h so quan tam, h so mii thAu, h so yêu c.0 djch vv tu vn;
Thông tu s 03/2015/TT-BKHDT ngày 06/5/20 15 cüa B K hoach Va Du
tu quy djnh chi tit 1p h so miii thu xay 1.p;
Thông tu s 19/2015/TT-BKHDT ngày 27/11/2015 cüa B Ké hoch vá Dâu
tu quy djnh chi tit 1p báo cáo thAm djnh trong qua trInh t chirc lira chçn nhâ th.u;
Thông hi s 23/2015/TT-BKHDT ngãy 2 1/12/2015 cüa B K hoch và Du
tu Quy dnh chi ti& 1p báo cáo dánh giá h so dir thu;
Thông tu s 03/2016/TT-BXD ngày 10/3/2016 cüa B Xây dirng quy djnh phân
cp cOng trInh xay dmg va hung dn ap diing trong quãn 1 hot dng xây dmg;
Thông hr s 06/2016/TT-BXD ngày 10/3/2016 cüa BO Xây dirng huàng dn
quãn l chi phi du tu xay dirng;

Thông tu s 07/2016/TT-BXD ngày 10/3/2016 cüa B Xây drng huó'ng dn
diu chinh hçp dng xây dirng;
Thông tu s 08/2016/TT-BXD ngày 10/3/2016 cUa Bô Xây dirng huàng dn
mt s ni dung hcip dng tu v.n xây dxng;
Thông tu s 09/2016/TT-BXD ngày 10/3/2016 cüa B Xây dirng huâng dn
mt s ni dung hçp dng thi cong xây 1.p;
Thông tu s 08/2016/TT-BTC ngày 18/1/20 16 cüa B Tài chInh quy djnh ye
quãn 1, thanh toán vn dAu lit sr ding vn ngân sách nhã nuOc;
Thông tu s 195/2016/TT-BTC ngày 08/11/2016 cüa B Tài chInh quy djnh
müc thu, np, quãn 1 và sir diving phi thm dnh báo cáo dánh giá tác dng môi
tru?ing, d an bâo v môi tnr?mg chi tit do c quan trung irnng thm djnh;
Thông tu s 16/2016/TT-BXD ngày 30/36/2016 cüa B Xây dirng hu'Ong
din thirc hin mt s diu cüa Nghj djnh s6 59/2015/ND-CP ngây 18/6/2015 cüa
ChInh phü v hInh thi.rc t chrc quán 1 dir an;
Thông tu s 18/2016/TT-BXD ngày 30/6/2016 cüa Bô Xây dirng quy djnh
chi tit và huâng dn mOt s6 ni dung vã thAm djnh, phé duyt dir an vã thit k&
dr toán xay drng cong trInh;
Thông lit s6 26/2016/TT-BXD ngày 26/10/2016 cUa B Xây dirng quy djnh
chi tit mt s n3i dung v quãn 1 chat lucing và báo trI cong trmnh xây dirng;
Thông tu s 18/2016/TT-BNNPTNT ngáy 24/6/20 16 cüa B Nong nghip và
Phát trin nông thôn v Quy djnh mt s ni dung v dánh giá môi truxng chin
luqc, dánh giá tác dng môi tmng do B Nông nghip vâ PTNT quãn 1;
Thông tu s 31/2016/TT-BNNPTNT ngày 05/10/2016 cüa Bô Nong nghip
và Phát trin nông thôn quy djnh trInh tir sCr diing vn sr nghip có tInh chit dâu
tu; mua sm tái san, hang hóa, djch vi nhm duy trI hoat dng thuing xuyên; xir
1 tài san nhá nuc ti các
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quan hánh chInh, dan vj sir nghip cong l.p do B

Nong nghip vâ Phat trin nông thôn quãn 1;
Thông tu sé, 01/2017/TT-BXD ngáy 06/02/2017 cüa B Xây dirng huâng dn
xác djnh và quãn 1 chi phi kháo sat xây dirng;
Quyt djnh sS 79/QD-BXD ngày 15/02/2017 cUa BO tru&ng BO Xây dçrng
cOng b Djnh mrc chi phi quãn 1 dir an vá tu vn du tu xây dirng;

Các Van bàn pháp 1 khác có lien quan.
Giám dc ban hành "Quy djnh v quán 1 du tu xây dirng" áp ding trong
ni b HQc vin.
Diêu 1: Phim vi diu chinh và di tu'çrng áp dyng

1.1. Phm vi diu chinh
Quy djnh nay quy djnh trách thim và quyn hn cüa các don vj, Ca nhân
tham gia trong ho?t dng du tu xay dirng tai HQC vin Nông nghip Vit Nam.
Quy djnh nay áp ding vâi cac dir an du tu cong (là dx an dAu tu si:r diving
toàn b hoc mOt phn vn dAu tu cong)
1.2. D6i tuclng ap dung
ChU du tu, các ban quãn l dr an, các nhà thu tu v.n, các nhà thu thi cong
và các d6i tucmg lien quan dn hojt dng du tu xây drng tai HQc vin Nong
nghip Vit Nam.
Diu 2: Quy d111h chung

2.1. Hot dng du tu cong bao gm: t chrc, 1p, thm djnh, quyt djnh chU
trucYng du tu; t chüc, lap, th.m djnh, quy& djnh chucing trinh, dir an dAu tu
cOng; th chirc, lap, thm djnh, phê duyt, giao, trin khai thrc hin k hoch du tr
cOng; quãn l, sr diing vn du tu công; t chic, theo dOi và dánh giá, kim tra,
thanh tra k hoch, chuong trInh, dr an du tu Cong.
2.2. Các dir an d.0 tu xäy dirng cong trinh (sau day gi chung là dir an) trong
phm vi H9c vin là dAu tu công, ducic phân lo?i:
- Theo quy mô và tInh cht dir an du tu duçc phân thành 3 nhóm:
+ Nhóm A: tir 800 t dng trâ len
+ NhOm B: tr 45 dn duói 800 t dng
+NhómC: duài45t'dng
Quy mô trên có th thay di theo ttrng giai doan can ci vào quy djnh cüa
ChInh phü.
- Theo ngun vn du tu dr an dUçYC phân thành:
+ Dir an tü ngun vn Ngân sách nhâ nuâc cap;
+ D an tr ngun thu b sung ngân sách cüa H9c vin;
+ D%r an tir ngun vn h trq phát trin chInh thirc (ODA);

+ Dr an sir dung hn hcip nhiu ngun vn hoac các ngun v6n khác.
2.3. Di vri các du an sir diing vn ngân sách nhà nuâc cp k cã các dr an
thành phAn, nhà nuOc quân 1 toàn b qua trInh dAu tu xây dirng tr khâu xác djnh
chü truong du tu, lap dr an, quyt djnh du tu, thit k, dir toán, hra ch9n nhà
thAu, thi cong và nghim thu bàn giao dua cong trinh vào si:r ditng. Các dr an sU
dvng vn ODA thirc hin theo quy djnh pháp luat v xây dirng và quy djnh v
quãn l và sir ding vn ODA.
2.4. Các giai don cüa dir an
- Giai don chun bj dAu tu:
+ Chü dAu tu 1p hoc thuê 1p Báo cáo d xut chü truong dAu tu (bao gm
sir cn thit du tu, m1ic tiêu, phtm vi, quy mô, du kin tng mtrc dAu tu, ngun
vn, tin d thrc hin, khã nàng duy trI sau khi dir an kt thUc, phân tich so b tác
dng cüa mOi truYng, hiu qua kinh th xä hôi...)
+ Chü du tu trinh cp cO thm quyn phë duyt chU truong du hr.
+ T chic 1p di,r an du ti.r trInh cp có thm quyn thm djnh phê duyt; dôi
vOi các du an có cu phn xay dirng thi thirc hin theo quy djnh cüa pháp luat v
xay dirng (ni dung gm thuyt minh d? an, thuyt minh thit k co s, bàn ye
thi& k co sâ, dr toán) và các ni dung khác do pháp luat quy dnh.
- Giai do?n thuc hiên dAu tu:
+ Thit k bàn ye thi công, 1p dir toán;
+ Du thAu, 1ira ch9n nhã th.u;
+ Thi cOng xây 1.p Cong trinh.
Chü du tu ttr t chirc thirc hin ho.c giao cho Ban QLDA thirc hin dAu tu
theo diing mllc tiêu, pham vi, quy mO, tin d, k hoach vn dã ducic phê duyt.
- Giai doçtn kt thüc du tu
+ T chtrc nghim thu;
+ Bàn giao sCr ditng;
+ Lp h so quyêt toán;
+ Thirc hin bão hành cong trmnh.
2.5 Diu kin b trI v6n du hr
- Dr an dà có trong danh miic k hoach du tu cong trung han, tr11 dr an khân
cp nhm kh.c phic sir c thiên tai và bét khá kháng.

- Dir an d duçc cAp có thAm quyn quyt djnh phê duyt chü truong d.0 tu.
- Co diu rnc qu& t v vn ODA va vn vay uu di duçic k2 k& di vài chuang
trinh, dir an sir diing vn ODA và vn vay uu dài cüa các nba tài trq nuóc ngoài.
- Dir an khi cong mOi chi ducc b tn vn sau khi dà hoàn thành các thu ti1c
dAu tu theo quy djnh cüa ChInh phü.
2.6. Hot dng xây drng
Hott dng xay dirng trong ph?m vi H9c vin bao gm cOng tác 1p quy hoach
chi tit xây drng, ltp dir an dAu tu xay dirng, khão sat, thit k, thi Cong Xây dirng,
giám sat thi cOng, quãn l dir an, 1a ch9n nhà thAu trong hot dng xây dirng và
các hoit dng khác Co lien quan dn xây dirng cOng trInh.
2.7. Tng müc dAu tu xây dirng cong trInh
Tng mirc d.0 ttx là chi phi ti da ma Chü dAu tu duçc phép sir ding d dAu
tl..r xây dirng cong trInh, là cci s6 d Chü dAu tu 1p k hoch quàn l vn khi thirc
hin dAu tu xay dirng. Tng mirc dAu tu là chi phi dr tinh cüa dir an ducic xác djnh
trong giai dotn chuAn bj dAu tu, thung duçic tinh toán can cir vào thit k Ca sâ
cüa dr an bao gm chi phi bi thuong, h trçl và tái djnh cu; chi phi xây drng; chi
phi thit bj; chi phi quân 1 dr an; chi phi tu vAn dAu tu xay d1rng; các chi phi khác
va chi phi dir phông. Tng müc du tu cüa dir an da ducic phé duyt chi dugc diu
chinh khi dir an bj ãnh hithng cüa các sir kin bAt kbà kháng, do xuAt hin các yu

th dem l?i hiu qua cao han cho dr an hotc do quy hoch xây dirng thay di ãnh
hi.râng dn dja dim, quy mô, m1ic tiêu cüa dr an. Khi vic diu chinh dr an lam
thay di dja dim, quy mô, m1.ic tiêu dr an, vuçYt thng mirc dAu tu dä ducc phê
duyt thI chü dAu tu phãi báo cáo ngui quy& djnh du tu quy& djnh; tnuông hçip
diu chinh dr an không lam thay di dja dim, quy mô, mvc tiêu dir an, không
vuçit thng mirc dAu Ui thI ChU d&u tu duçic tij quy& djnh. PhAn t6ng müc du tu
diu chinh thay di so vOi thng mirc du tu dã duçic phé duyt phãi ducxc t chirc
thAm djnh hoc thAm tra truóc khi phé duyt.
2.8. Dir toán và Tng dir toán cOng tninh xay drng
Du toán xay dirng cong trInh là chi phi dr tInh cUa trng cong trinh hoc tirng
hang mvc cong trInh thrc hin trong dr an duc tinh toán tnên ca sâ thi& k k thuat

hoc thit k bàn v thi cong. Tng dr toán cong trinh là tng các chi phi dii tInh dê
th%rc hin cüa tht cã các cong trInh, các hang mJc cong trInh trong dir an. Tang di
toán, Dir toán dtrçc xay dirng trong giai doan thirc hin dir an. Tng di.r toán, dir toán
cong trinh ducic ChU du tu 1p hoc thuê th chüc, Ca nhân tu vn di) diu kin näng
lirc lap va trinh co' quan quán l nhà nrnc v xay dirng thâm djnh truic khi trinh
ngu?i quyt djnh du tu phé duyt. Ti-Cr các cong trInh chi yêu cu 1p báo cáo kinh th
k thuât thI dr toán do nguô'i quyt djnh du tu phê duyt cUng vOi báo cáo kinh tê
k thuat cOng trinh. Ngui quyt djnh du tu phê duyt dir toán cOng trInh sau khi dà
thm djnh. Du toán cong trInh dixçic phê duyt là co sâ d xác djnh d%r toán gói thâu,
giá xay dixng cong trinh và là can ci.r d lira ch9n nhà th.u, thanh, quyt toán cOng
trInh (Dir an).
2.9. Chü du tu xay dirng cong trInh
ChU du tu xay dirng cong trinh là ngu?i so hU'u vn hoc là nguOi ducic giao
quãn l và sir diing vein d du tu xáy dirng Cong trInh. D6i vOi các dir an d&u tu
trong pham vi Hc vin có nguein vein tü Ngân sách nhà nuOc do B chü quán Va
UBND Thành phei quy& djnh dAu tu, HQC vin là ChU d&u tu và duçc phë duyt
truOc khi 1p dix an. Dai din hp pháp cüa Chü du ti.r là Giám deic H9c vin hoc
nguOi ducic u quyn theo quy djnh.
2.10. Tei quãn l dir an, Ban quán l dir an.
2.10.1. Giám deic ra quyt djnh thành 1p Ban hocTei quán l dir an (QLDA)
theo nhim kS', theo giai doan cii th, cho tCrng dir an ci th; trong qua trInh trin
khai dir an có th bei sung các thành viên cüa ban hotc tei QLDA.
2.10.2 Ban,Tei QLDA phài có näng hrc tei chirc thirc hin nhim vli quãn l
tCrng d? an theo yêu cAu cüa ChU d,u tu và chju trách nhim trtxó'c Giám deic và
pháp lut theo nhim vii duçic giao và quy&n han duqc u quyn. Ban,Tei QLDA
có th thuê lit vn quàn l2, giám sat mt sei phn vic ma Ban,Tei không có dü diu
kin, näng lirc d thirc hin nhtrng phài duçc sir dng cüa Chü du tu.
2.10.3. Giám d6c Hoc vin có th thuê tei chirc tu vn

Co

dü nàng hrc d quán

l diu hành dir an, hotc üy thác quãn l dir an cho Ban QLDA chuyn ngãnh,
khu virc. Trách nhim và quyn han cUa tir vn quãn l dir an duçc th hin trong

hçip dng. Khi ap ding hlnh thLrc thuê tu v.n quân 1 dir an hoc üy thác quãn 1
dr an, H9c vin vn si~ diving T quãn 1 dr an tr các dan vj chuyên mon cUa mInh
kim tra, theo dOi vic thrc hin hçp dng tu v.n trên.
2.10.3. Di vâi nhiing di,r an, cong trInh quy mô nhO, dan gián có tOng mirc
dAu tu dinii 15 t' ding thI Chü dAu tLr có th không cn thành 1p Ban QLDA ma
giao cho Ban Quãn 1 ca s vt ch& và Du ti..r (QLCSVC&DT) và các dan vj
chirc näng quãn l.
2.10.4. Quàn l thi cong xây drng cong trInh bao gm quán 1 cht 1ucng xây
dirng, tin d) xây dirng, khi krçing thi cOng, an toàn lao dng và môi tnthng xày
drng. Ban QLDA thay mt ChU dAu tu ph& hcrp vâi nhà thAu tu vn và dan vj lien
quan lam t6t cong tác quãn l thi cong xAy drng cong trInh.
2.11. Nhà thu tu vAn và thi cOng
2.11.1. Nba thAu tu vAn là t chirc, cá nhân ducic ChU dAu Ui bra ch9n k hçip
dng d thrc hin các cOng vic tu vAn nhu 1p di an, thit k, thAm tra, giám sat
thi cong
2.11.2. Nhâ thu thi cong là

th chirc, cá nhân ducic ChU d.0 ti.r hra chn k

hçip ding d thirc hin cong tác xây lAp, cung cAp và lAp d.t thit bj cho dir an.
Nha thAu tu vAn, Nhà thAu thi cOng ducc Chü du Ui lira ch9n theo quy djnh cüa
Lut DAu thu, Lust Xây drng, các Nghj djnh và các Thông tu hung dn lien quan.
Diu 3: Thành 1p Ban quãn 1 dr an, To quãn 1' dtr an
Ban QLDA, T QLDA ducc thành 1p ngay khi dir an hotc cong trInh ducic
phê duyt, theo d nghj cüa Trung ban QLCSVC&DT, thixc hin nhim vii do
Chü dAu tu giao và quyn han do Chü du tu u' quyn.
Truông hcrp thuê hoc Uy thác Ui vAn quãn l dir an, Ban QLCSVC&DT ph6i
hçip vOi T quàn l dkr an và các phông ban chirc näng có trách nhim giüp Chü dAn
tu hra ch9n, k hcip dng, kim ira, theo dOi vic thrc hin hçp dng cUa Ui van quân

ldirán.
DiAn 4: Nhim vtz, quyn hn cüa Chü aAn ttr
Chü dAu tu thirc hin nhim vi, quyAn han k tr giai don l.p dir an, thc
hien dii an, nghiem thu, ban giao dim vão khai thác sU dung dn khi có quyt djnh
phë duyt quyt toán dir an hoàn thành. Các nhim vi1 c'i th nhu sau:

1. Chi do Ban QLCSVC&DT thuê tu vn 1p dr an d.0 tu xây dijng cong
trInh; dua ra các chi dan, yeu cu, 1ira chçn phuong an thit k, cong ngh, thit bj,
vat 1iu xay dirng chU yu, gii hmn v6n du tu lam Co s cho vic 1p dir an; k
hçp dng vâ t chirc nghim thu, thm djnh, phê duyt theo phân cp u' quyn
hotc trInh cp Co thm quyn th.m djnh, phé duyt dix an.
2. Chi d?o Ban QLCSVC&DT thuê tu v.n thirc hin hcxp dOng kháo sat xây
d%rng lam co sà 1p thit k Co sâ hoc thi& k ban v thi cOng trong trumg hçp
không 1p du an ma chi 1p báo cáo kinh t k thuat xay drng cong trinh theo quy
dnh; phé duyt thim vi khão sat do nhà thu thit k hoc nhà thu khão sat lap,
diu chinh nhim vii kháo sat theo yeu cu hcip l cUa thit k& t chrc nghim thu
và thanh 1 hcrp ding kháo sat xây dirng; kim tra và thm djnh các h so truâc
khi phé duyt.
3. Can cir d xut cUa Ban QLCSVC&DT, Chü dAu tu ra quy& djnh thành 1p
Ban Quán l dir an d&u Ui xây dmg cong trInh hoac t QLDA vã giao cho Ban QLDA
hoac t QLDA thay mt Chü du Ui thirc hin các nhim vi.i, quyn hn c1i th.
4. K k& các h?p dng tu vn khão sat d lap thit k k thuat, thit k ban
ye thi công; xác djnh nhim vi thit k và k hp dng thi& k k thuat, thi& k
ban ye thi cOng, th.m tra h so thi& k (trong ph?m vi cho phép cUa chü dAu Ui),
tu vAn lap h so mi thAu và dánh giá h so dir thAu, tu vAn giám sat thi cong xây
drng, báo him cOng trInh, thI nghim nén tinh cçc, hp dng thi cOng xây drng
Cong trinh... do Ban QLDA ho.c T QLDA trInh; t chc nghim thu vã 1p
thanh l hcip dng theo d nghj cüa Ban QLDA.
5. Can cir d nghj cüa Ban QLDA, T QLDA, t chivc thAm djnh và phé
duyt hoac trInh cAp có thAm quyn phé duyt thi& k& dir toan, tng dir toán theo
quy djnh; th chirc thAm djnh vã phé duyt hoac trinh cAp cO thAm quyn phé duyt
k hotch dAu thu cho các gói thu; thAm djnh và phê duyt h so mäi thAu, két
qua dAu thu vã thuong tháo, k kt hp dng cho các gOi thu xây lAp, cung cAp
vâ lAp dtt thi& bj thuc dir an.
6. B trI hoc d nghj cAp cO thAm quyn b trI vn d thçrc hin dr an theo
tin d, tam rng và thanh toán vn theo ttrng giai doan cho nhã thAu thi cong theo

d nghj cUa Ban

QLDA; thuê kim toán quy& toán theo quy djnh truOc khi trInh

cAp có thAm quyn phê duyt quy& toán dir an hoãn thành can cir h so quy& toán
do Ban QLDA lap.
7. Giao cho Ban

QLCSVC&DT pMi hcip vri don vj sr dung giám sat vic

báo hành cong trmnh cüa nhà thu thi cOng và báo hãnh các thit bj cUa nhà thu
cung cAp thit bj. Ni dung báo hãnh cOng trInh bao gm s1ra chüa, thay th thit
bj his hông hotc khc phiic nhng khim khuyt lam cho cong trInh vn hành
không blnh thisng do li cüa nhà thAu gay ra.
Diu 5: Nhim viL, quyn hn cüa Ban quãn 1 dir an, To quãn 1 dr an,
1. Trin khai 1p nhim vii thi& k quy hoch chi tit xây dirng, thit k k
thut, thit k ban ye thi công, tng dir toán dir an.
2. T chirc thAm tra nhim vi thit k quy hoach chi tit xây dirng, thi& k k
thut, thi& k ban ye thi công, dir toán phü hcrp vOi thit k co SO d duc phê
duyt d báo cáo Chü d&u tu trinh ngu?i có thAm quyn quyt djnh du tu phë
duyt hoc trInh Chü du tu phë duyt theo phân cAp u' quyn; 1p k hoch dâu
thu cho Dr an d trInh nguii Co thAm quyn phê duyt.
3. T chrc 1p và thAm djnh h so d xuAt và dánh giá lira ch9n nhà thu: tu
vAn kháo sat xây dirng, nhã thAu thit k quy hoch xay dirng, thit k k thut,
thi& k ban ye thi công, thAm tra thit k vá dir toán, thI nghim chuyên ngãnh,
giám sat thi công, kim djnh chat lucng cong trInh xay dirng, kim toán quyt
toán...; lam các thu tiic trinh Chü du tu k k& các hçp dng tu vAn.
4. Tr thirc hin các cong vic sau nêu dU näng 1irc: giám sat, ltp hO 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 xuAt(HSDX) déi vOi các gói thAu xáy 1p,
thi& bj, tu vAn...; trInh chü d&u tu xem xët phë duyt k& qua dAu th&u (KQDT)
trén co sâ báo cáo dánh giá HSDT, báo cáo dánh giá HSDX và báo cáo thAm djnh
KQDT; thông báo trung thu và th chrc thuong thão k kêt các hcip dông tu vAn,
xây lAp vá thit bj theo quy djnh cüa pháp lut.

5. PhM hçp vOi các don vj trong và ngoài H9c vin lam các h so, thU tic xin
cp phép xay drng, t chirc giài phong mt bang xay diing, bàn giao mc gii
cong trInh cho don vj thi công, thông báo khii cOng.
6. Quán 1 v chi phi, khi lucing, ch.t 1uçng, tin dO thi cong xây 1p; giám
sat vic cung irng v.t lieu và thit bj 1p dt trong cOng trInh xäy dirng; quãn l
dam bão an toàn lao dng và bão v môi trung trên cOng tru?rng.
7. Giám sat vic thirc hin các hcp dng tu vn, t chirc nghim thu san phm
tu vAn và d nghj ChU du tu nghim thu vã thanh I các hçip dng tu vAn; nghim
thu các cOng vic xây Ip, các hong miic hoàn thành, các giai don thi cong và
nghim thu tng th toàn bO cong trInh dira vào sr diing, kt thUc dij an.
8. I4p k hoch d nghj cAp vn du tu hang näm, theo dOi t?.m trng v6n cho
nhà thu, thu hi vn cho trng giai dotn thanh toán; chju trách nhim tnxàc ChU d&u
tu v dcm giá, khi krcing và giá trj trong h so d nghj thanh toán; 1p báo cáo v6n
thuc hin theo trng giai doan và trng nàm, báo cáo dánh giá dir an d.0 tu theo djnh
k' 6 tháng, hang näm và báo cáo dánh giá khi dir an k& thUc; 1p h so thanh quy&
toán dx an, báo cáo quyt ton vn dAu tu khi dir an hoàn thành duc nghim thu dua
vào sir ding.
9. Lp H so cOng sâ bàn giao cho don vj str dung 01 bO và Ban
QLCSVC&DT 01 bO d quãn l. H so cong s gm các tài 1iu 1in quan dn
quyn s0 hthi, sir dirng cOng trInh, tài lieu phë duyt dir an, thit k, bàn v hoàn
cOng, nghim thu, bàn giao, tài 1iu hurng dn si'r diing thit bj cüa cOng trinh (nu
co) và tài 1iu huàng dn bão tn cOng trInh.
10. Nghim thu các hang mtc hoàn thành, các giai doan thi cOng và nghim
thu thng th toàn bO cOng trinh dim vào sr dung.
Diu 6: Cc call to chIrc và nhim vi cUa các thành vin trong các Ban
quãn 1 dçr an, To quãn 1 dy an.
6.1. VOi mi d? an, Giám dc ra quyt djnh thãnh l.p Ban QLDA hoc T
QLDA, co cAu cUa ban QLDA, t QLDA gm:
- Trung ban hoc T tru'âng là Phó Giám dc hoc Giám dôc dugc giao
nhim vi1 phii trách các dir an xây drng co bàn.

- Phó Tru&ng ban, T phó: Mi ban QLDA hoac t QLDA có tü 1-3 phó
truâng ban, T phó, trumg hçxp có nhiu phó truOng ban hay t phó thI bao gm
các phó tnrmg ban, t phó phi trách chuyên mon. Mt phó truâng ban, to phó là
dti din cüa dan vj quán 1 hoc sCr diing. Các phó twang ban chuyên môn, to
phó chuyên mon phãi có kinh nghim lam vic chuyên mon ti thiu 5 näm, cO
trinh dO ti'r di hQc tth len thuOc các linh virc xay dirng, din nuàc, tài chInh hoac
theo ITnh virc du tu cUa dr an.
- Các thành viên cUa Ban QLDA, T QLDA ducxc diu drig tir các dan vj
trong H9c vin lam vic theo ch dO kiëm nhim. Các thành viën trong ban gm:
kin tric su, k5 six xây dirng, Co khI, din, nuac, k toán và các chuyên gia trong
timg linh v1rc chuyên mon phü hgp.
Các thành viên an QLDA, T QLDA phãi có chimg nhn nghip vi v quàn
1 dir an va du thu, có kinh nghim quãn l dr an.
6.2. Nhim vi và quyn hn cüa các thành viên dir an
- Truang ban, T twang: thay mt ChU dAu tu diu hành giãi quyt các hoat
dng din ra trong qua trmnh thirc hin dr an theo quyn han ducic üy quyn th hin
trong Quyt djnh thành 1p ban QLDA, t QLDA. Truàng ban, Tè tru&ng Co quyn
diu hành, can thip, quy& djnh Va chju trách nhim di vói mci cong vic trong
su& qua trInh th%rc hin ho.c trong tUng giai doan thirc hin cüa dir an theo thim
vl,i và quyn han. Truâng ban, T twang có th d nghj Giám dc ra quyt djnh b
nhim, min nhim, khen thuang, k lu.t d& vai các phO twang ban, th phó.
- Phó truang ban, t phó: chu sir diu hành trirc tip và chju trách thim
truOc trtthng ban, th truang diu hành các linh virc ducic phân cong.
- Các Uy viên: Mi thânh viên Co th duçic giao thirc hin mOt hoc mOt s
cOng vic, tham gia trong sut qua trInh thic hin dir an hoc chi tham gia trong
mOt giai doan cüa dr an nhu 1p thit k bàn ye thi công, du thAu, thi cOng,
nghim thu và bàn giao sr di,ing. Cac thành vién phãi chju trách nhim truac
tru&ng ban t twang v nhim vii duçic phân cOng.
6.3. Quyn lçi, ch dO cüa các thành viên trong ban QLDA, t QLDA duc
huâng theo quy djnh hin hành cUa Nhà nuâc

6.5. Khi thành 1p Ban QLDA, T QLDA, Tri.thng ban (t truâng) hoc các
phó truâng ban (t6 phó) son thão quy djnh hot dng cüa Ban, T, phân cong
nhim v vã quy djnh trách nhiem cüa trng thãnh vi6n trong Ban, T
6.6. Trong qua trInh thirc hin dir an, các thành viên trong Ban QLDA, T
QLDA phãi chju trách nhim truâc Twang ban, T triràng v tirng Iinh virc
chuyên mon d duçxc giao phii trách cho dn khi phê duyt quyt toán dir an hoàn
thành; các thành vien ph trách chuyên môn, tài chInh phái chju trách nhim thm
djnh các ni dung thuc lTnh vrc cüa mInh và k xác nhn truac khi trInh Chü du
ti.x phé duyt hoc trinh cAp có thAm quyn phê duyt.
6.7. D6i vri Ban Quân 1 du an duoc ChU dAu tu thuê hoãc üy thác thI viëc
thânh lap Ban QLDA do don vj tu vAn tçr thành l.p vá hott dng theo h so hcip
dng k kit.
Diu 7: Trách nhim cÜa Ban QLDA trong quãn 1 thi cong xây dng
1. Quán 1 v chAt luvng cong trInh xay dirng:
Quãn 1 v chAt luçmg cong trinh xây dirng tuân thu theo Lut Xây dkrng so
50/2014/QH13 ngày 18/6/2014, Nghj djnh s 46/2015/ND-CP ngây 12/5/2015;
Thông tu 26/2016/TT-BXD ngày 26/10/2016 quy djnh chi tiêt mt so ni dung ye
quán l chAt h.rcmg và bão trI cong trInh xay dung và cac van ban pháp l hi.ràng
dn khác có lien quan.
2. Quán l tin d thi cong
Ban QLDA phê duyt tin d thi cOng cong trInh do nhà thAu 1p truâc khi
trin khai thi cOng phU hçp vâi tng tin d cUa dir an dâ phê duyt; cOng trInh
quy mO lan và kéo dài thI tin d duçc l.p theo tháng, qu, näm. Nhà thu có
nghia vii 1p tin d thi cong chi tit, phM hcip vOi Ban QLDA giám sat theo dOi
tin dO va diu chinh tin dO a mOt s giai don bj kéo dâi nhisng không duçc lam
ánh hthng dn tng tin dO cüa dir an. Nu xét thAy tng tin dO cüa dir an bj kéo
dài thI Chü dAu tu phái báo cáo nguai quyEt djnh d.0 tu phê duyt diéu chinh tang
tin do cUa dir an.
3. Quán I khi ltrcing thi cong
Ban QLDA phi hcp vai tu vAn giám sat, nhá thAu thi cOng xây di,rng kiêm

tra tInh toán kh6i 1ixçng theo thai gian, theo giai do?n thi cong và di chiu vOi
khi lucing thi& k duc duyt dng thi k xác then tmc khi trInh ChU du tu
phê duyt d lam ca sO' nghim thu, thanh toán theo hcvp dng. Khi có kh6i lucmg
phát sinh ngoài thit k, dir toán

xay

dirng cong trInh duçc duyt thi Ban QLDA

và nhà thu thi cong xây dirng phãi trInh ChU du tu quy& djnh, nu khi luçing
phát sinh ngoài thit k, dr toán xây dirng cOng trInh lam vuçit tng mirc du tu thI
chü du tu phãi báo cáo ngu?i quyt djnh d&u tu d& xem xét, quyt djnh. Khéi
luqng phát sinh duçYc ChU du tu hoc nguO'i quyt djnh d&u tir chAp thun, phé
duyt là ccx sO' d thanh toán, quyt toán cong trInh.
4. Quán l an toàn lao dng
Nhà thu thi cong phãi ltp các bin pháp an toàn lao dng cho ngtxO'i, cOng
trInh xáy dirng. Các bin pháp an toàn, ni quy phãi ducic th hin cong khai trên
cOng trtthng; nhüng vi trI nguy him phái duçic cãnh báo; Ban QLDA can cir bin
pháp an toàn lao dng cUa nhà thu và phi hqp vâi các dan vj lien quan thuO'ng
xuyên theo dOi giám sat cong tác an toàn lao dng trên cOng truO'ng, khi phát hin
thAy nhà thu vi phm an toàn lao dng phái dlnh chi hott dng thi cOng và báo
cáo ngay vO'i Chü du tu; khi sij c v an toàn thI các ben lien quan và nhà thu
phái xir l và báo cáo theo quy djnh. Nhà thu thi cong phái cung cAp báo h lao
dng cho nguO'i lao dng; dào tao, ph bin các quy djnh v an toàn lao dng và
chju trách nhim v hu qua do mAt an toàn lao dng gay ra trên cong trtthng.
5. Quãn l môi truO'ng xây drng
Ban quãn l dr an cO trách nhim kim tra giám sat và don dc nhà thu thi
cong áp dvng các bin pháp d báo v mOi truO'ng xây ding ti cong truO'ng.
TruO'ng hp nhà thAu thi cong xây dirng không tuân thu các quy djnh ye báo v
mOi truO'ng thi Ban quán l dir an có quyn dinh chi thi cong xây dirng và yêu cu
nhà thu thirc hin dung bin pháp bão v mOi truO'ng dng thO'i báo cáo len ChU
dutu.
Nhà thu thi cong phãi thirc hin các bin pháp dam báo v môi truO'ng cho
nguO'i lao dng và dam bão v sinh mOi truO'ng xung quanh bao gm chng biii,
chng n, che chAn, xCi l và thu dçn ph thai, thu dQn hien truO'ng và chju sr
kim soát cüa các ccx quan quãn l nhà nuOc v mOi truO'ng.

Diu 8: Nghim thu, thanh toán và quyt toán
Nghim thu xây dirng cong trInh bao gm nghim thu tirng cong vic trong
qua trInh thi công, nghim thu b phn cong trInh, giai doin thi cOng, nghim thu
hang mtc cOng trInh vã toàn b cOng trInh xay dung hoàn thành dua vào sir ding.
Nghim thu nOi b cüa nhà thu: Truàc khi yêu c.0 Ban QLDA và Chü dAu
tu nghim thu các vt 1iu du vào, thi& bj !.p d.t, các cong vic xây dirng (d.c
bit các cOng vic, b phn bj che khut) thI nba thAu thi cOng xây dirng phài nr t
chirc nghim thu, khng djnh sir phü hqp v chAt hrçing và khi lucing cOng vic
xay drng dà thirc hin so vài yêu cu cüa thit k và chi dn k5 thut kern theo
hcp dng xay dirng. K& qua nghirn thu nOi b du?c 1p bang biên bàn nghim
thu gitta ngui trirc tip phii trách thi cOng xây dirng và giám sat thi cong xây
dirng. Nhà thAu có trách nhim g1ri phiu yëu cAu nghirn thu dn chü du tu' truOc

thi thiu 12 gR sau khi dã nghim thu ni hO và chuAn bj dÀy dü h so lam can
nghim thu, chuAn bi các biên bàn nghim thu theo quy djnh.
T chirc nghim thu: Ban QLDA th chirc nghim thu kjp thai sau khi có
phiu yêu cÀu nghim thu cüa nhà thÀu thi cOng xây drng. Di vói cac cong vic
dà dixçc nghim thu nhi.rng chu'a thi cong ngay thI truOc khi thi cOng nhà thÀu phãi
mi tu' vAn giám sat và ban QLDA nghim thu 1i.
Trên Ca si thAm tra don giá, khéi luqng và giá trj thanh toán trong h so
thanh toán, Ban QLDA k xác nhan truàc khi trInh ChU dÀu tu' k và chju trách
nhim truâc Chü dAu tu' v don giá, khM luçmg và giá trj d nghj thanh toán trong
h so d nghj thanh toán.
TAt Ca các du an nhOm A, dir an nhOm B khi hoàn thành, Ban Tài chInh K
toán (Ban TC-KT) có trách nhirn chi dao thành viên phi trách tài chinh 1p ho so
quyt toán vn dAu tu xãy dirng cOng trInh, k xác nhn d trinh Chü dAu tu' thuë
don vj kim toán dOc 1p kim toán quy& toán dr an truOc khi trInh ngui quy&
djnh dÀu tu' phê duyt. Di vOi các dir an cOn li thirc hin kim toán quyët toán
theo yeu cÀu cüa cAp có thAm quyn. Ban TC-KT t chirc lira chçn nba thÀu kim
toán theo quy djnh cia pháp 1u.t v dAu thÀu, k kt hçp dng kim toán quy&
toán dir an hoàn thành theo quy djnh cUa pháp 1ut v hp dng và nghim thu k&

qua kim toán. Vn du tu duçic quyt toán là toãn b the chi phi hçp pháp dã
thrc hin trong qua trinh du tu d dua cong trInh vào khai thác, sir d1ng. Chi phi
hvp pháp bao gm các chi phi trong phtm vi dir an, thi& k, dir toán duqc phê
duyt k cà phn diu chinh, b sung theo quy djnh cüa hcip dng k kt. Vn dAu
tu ducic quy& toán phãi nm trong giOi hn tng mirc du tu da ducc phê duyêt.
Th?yi gian trInh phé duyt chm nht là 12 tháng di vOi dix an nhóm A, 9
tháng di vâi dir an nhOm B vã 6 tháng d6i vOi dir an nhóm C ké tr ngày cong
trInh hoàn thành, dua vào sr ding. Sau 6 tháng k tü khi có quyt djnh phé duyt
quyt toán vn du tu dir an hoàn thành, Ban QLDA có trách thim giãi quyt
cOng nv, tht toán tài khoán dir an trinh chü du tu lam co sâ tht toán tài khoàn dr
an t?i Co quan thanh toán vn du tu.
Diu 9: Diu khoãn thi hành
ChU du ttr, các thành viên trong Ban quãn l dr an, To quãn 1' dir an, các
don vj trrc thuc ChU du tu có lien quan, nhà thu thi cong xây drng, nhã thu tu
van, nhà thu cung cAp lAp dt thit bj có quyn h?n, nghia vii thirc hin theo Quy
djnh nay và tuân thU cac quy djnh cUa Lut Xây dirrng, Luat DAu th.u, Lut sUa di
và các nghj djnh cUa ChInh phU v du tu xay dirng cong trmnh.
Quy djnh nay Co hiu 1irc k tir ngày k quyt djnh ban hành, the quy djnh
khác cUa H9c vin lien quan dn quán l du tu xay dirng và quãn l dr an dä ban
hành truOc day ht hiu hrc.
Trong qua trinh thuc hin, Quy djnh có th ducic sUa di cho phU hçip theo
các quy djnh cUa Nhà nuOc và do Giám dc H9c vin quy& djnh.

