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PHƯƠNG PHÁP – MỤC TIÊU 
 

• Phương pháp: lồng ghép các thí dụ vào từng điều khoản. 

• Mục tiêu: nắm vững nội dung Nghị định 37, giải quyết tốt 

các tranh chấp xây dựng phát sinh.  
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NGHỊ ĐỊNH 37/2015 (1) 

1. Hợp đồng xây dựng là hợp đồng dân sự được thỏa thuận bằng văn bản giữa bên 

giao thầu và bên nhận thầu để thực hiện một phần hay toàn bộ công việc trong hoạt 

động đầu tư xây dựng. 

2. Bên giao thầu là chủ đầu tư hoặc đại diện của chủ đầu tư hoặc tổng thầu hoặc nhà 

thầu chính. 

3. Bên nhận thầu là tổng thầu hoặc nhà thầu chính khi bên giao thầu là chủ đầu tư; là 

nhà thầu phụ khi bên giao thầu là tổng thầu hoặc nhà thầu chính. Bên nhận thầu có 

thể là liên danh các nhà thầu. 

4. Điều kiện chung của hợp đồng xây dựng là tài liệu kèm theo hợp đồng quy định 

quyền, nghĩa vụ cơ bản và mối quan hệ của các bên tham gia hợp đồng xây dựng. 

5. Điều kiện cụ thể của hợp đồng xây dựng là tài liệu kèm theo hợp đồng để cụ thể 

hóa, bổ sung một số quy định của điều kiện chung của hợp đồng xây dựng. 
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NGHỊ ĐỊNH 37/2015 (2) 

6. Phụ lục của hợp đồng xây dựng là tài liệu kèm theo hợp đồng xây dựng để quy định chi 

tiết, làm rõ, sửa đổi, bổ sung một số điều khoản của hợp đồng xây dựng. 

7. Chỉ dẫn kỹ thuật là tập hợp các yêu cầu kỹ thuật dựa trên các quy chuẩn kỹ thuật, tiêu 

chuẩn được áp dụng cho công trình, thiết kế xây dựng công trình để hướng dẫn, quy định 

về vật liệu, sản phẩm, thiết bị sử dụng cho công trình gói thầu xây dựng và các công tác thi 

công, giám sát, nghiệm thu công trình xây dựng. 

8. Thiết kế FEED là thiết kế kỹ thuật tổng thể được triển khai theo thông lệ quốc tế để làm 

cơ sở triển khai thiết kế chi tiết. 

9. Phạm vi công việc được quy định tại Khoản 1 Điều 12 Nghị định này. 

10. Nhà thầu chính là nhà thầu trực tiếp ký kết hợp đồng xây dựng với chủ đầu tư xây 

dựng. 

11. Nhà thầu phụ là nhà thầu ký kết hợp đồng xây dựng với nhà thầu chính hoặc tổng thầu. 

 
5 



NGHỊ ĐỊNH 37/2015 (3) 

Câu hỏi:  

 

Nêu ví dụ cụ thể? Khi nào thì nên dùng liên danh, khi nào thì nên dùng thầu 

phụ? Dùng cách nào dễ thay thế nhà thầu hơn? Khi thi công thì nên sử dụng 

nhà thầu nào  để vừa an toàn, vừa tiết kiệm chi phí? Khi chủ đầu tư là nhà 

nước thì cách xử lý khi thay nhà thầu như thế nào? Có cách nào thay thế nhà 

thầu không cần phải đấu thầu lại? Làm thế nào để đảm bảo sự phối kết của 

các nhà thầu? 
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NGHỊ ĐỊNH 37/2015 (4) 

1. Hợp đồng tư vấn xây dựng (viết tắt là hợp đồng tư vấn) là hợp đồng để thực hiện 

một, một số hay toàn bộ công việc tư vấn trong hoạt động đầu tư xây dựng; 

 

2. Hợp đồng thi công xây dựng công trình (viết tắt là D&B) là hợp đồng để thực hiện 

việc thi công xây dựng công trình, hạng mục công trình hoặc phần việc xây dựng theo 

thiết kế xây dựng công trình; hợp đồng tổng thầu thi công xây dựng công trình là hợp 

đồng thi công xây dựng để thực hiện tất cả các công trình của một dự án đầu tư; 

 

3. Hợp đồng cung cấp thiết bị công nghệ (viết tắt là hợp đồng cung cấp thiết bị) là hợp 

đồng thực hiện việc cung cấp thiết bị để lắp đặt vào công trình xây dựng theo thiết kế 

công nghệ; hợp đồng tổng thầu cung cấp thiết bị công nghệ là hợp đồng cung cấp thiết 

bị cho tất cả các công trình của một dự án đầu tư xây dựng; 
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NGHỊ ĐỊNH 37/2015 (5) 

4. Hợp đồng thiết kế và thi công xây dựng công trình (tiếng Anh là Engineering - Construction 

viết tắt là EC) là hợp đồng để thực hiện việc thiết kế và thi công xây dựng công trình, hạng mục 

công trình; hợp đồng tổng thầu thiết kế và thi công xây dựng công trình là hợp đồng thiết kế và 

thi công xây dựng tất cả các công trình của một dự án đầu tư xây dựng; 

 

5. Hợp đồng thiết kế và cung cấp thiết bị công nghệ (tiếng Anh là Engineering - Procurement 

viết tắt là EP) là hợp đồng để thực hiện việc thiết kế và cung cấp thiết bị để lắp đặt vào công 

trình xây dựng theo thiết kế công nghệ; hợp đồng tổng thầu thiết kế và cung cấp thiết bị công 

nghệ là hợp đồng thiết kế và cung cấp thiết bị công nghệ cho tất cả các công trình của một dự 

án đầu tư xây dựng; 

 

6. Hợp đồng cung cấp thiết bị công nghệ và thi công xây dựng công trình (tiếng Anh là 

Procurement - Construction viết tắt là PC) là hợp đồng để thực hiện việc cung cấp thiết bị công 

nghệ và thi công xây dựng công trình, hạng mục công trình; hợp đồng tổng thầu cung cấp thiết 

bị công nghệ và thi công xây dựng công trình là hợp đồng cung cấp thiết bị công nghệ và thi 

công xây dựng tất cả các công trình của một dự án đầu tư xây dựng; 
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NGHỊ ĐỊNH 37/2015 (6) 

7. Hợp đồng thiết kế - cung cấp thiết bị công nghệ và thi công xây dựng công trình 

(tiếng Anh là Engineering - Procurement - Construction viết tắt là EPC) là hợp đồng để 

thực hiện các công việc từ thiết kế, cung cấp thiết bị công nghệ đến thi công xây dựng 

công trình, hạng mục công trình; hợp đồng tổng thầu EPC là hợp đồng thiết kế - cung 

cấp thiết bị công nghệ và thi công xây dựng tất cả các công trình của một dự án đầu tư 

xây dựng; 

 

8. Hợp đồng chìa khóa trao tay là hợp đồng xây dựng để thực hiện toàn bộ các công 

việc lập dự án, thiết kế, cung cấp thiết bị công nghệ và thi công xây dựng công trình của 

một dự án đầu tư xây dựng; 
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NGHỊ ĐỊNH 37/2015 (7) 

9. Hợp đồng cung cấp nhân lực, máy và thiết bị thi công là hợp đồng xây dựng để cung 

cấp kỹ sư, công nhân (gọi chung là nhân lực), máy, thiết bị thi công và các phương tiện 

cần thiết khác để phục vụ cho việc thi công công trình, hạng mục công trình, gói thầu 

hoặc công việc xây dựng theo thiết kế xây dựng; 

 

10. Các loại hợp đồng xây dựng khác. 

 

Câu hỏi:  

Ví dụ các loại hợp đồng? Ưu và nhược điểm của từng loại hợp đồng? Khi nào thì nên 

dùng hợp dồng gì? 
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NGHỊ ĐỊNH 37/2015 (8) 

1) Hợp đồng trọn gói; 

2) Hợp đồng theo đơn giá cố định; 

3) Hợp đồng theo đơn giá điều chỉnh; 

4) Hợp đồng theo thời gian; 

5) Hợp đồng theo giá kết hợp là hợp đồng xây dựng sử dụng kết hợp các loại 

giá hợp đồng nêu từ Điểm a đến Điểm d Khoản này. 

 

Câu hỏi:  

Nêu ví dụ về các hợp đồng này. Loại nào nhiều rủi ro hơn? Cho ai?  
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NGHỊ ĐỊNH 37/2015 (9): Nguyên tắc 

1. Tại thời điểm ký kết hợp đồng bên nhận thầu phải đáp ứng điều kiện năng lực hành 

nghề, năng lực hoạt động theo quy định của pháp luật về xây dựng. Đối với nhà thầu 

liên danh, việc phân chia khối lượng công việc trong thỏa thuận liên danh phải phù hợp 

với năng lực hoạt động của từng thành viên trong liên danh. Đối với nhà thầu chính 

nước ngoài, phải có cam kết thuê thầu phụ trong nước thực hiện các công việc của hợp 

đồng dự kiến giao thầu phụ khi các nhà thầu trong nước đáp ứng được yêu cầu của gói 

thầu. 

2. Chủ đầu tư hoặc đại diện của chủ đầu tư được ký hợp đồng với một hay nhiều nhà 

thầu chính để thực hiện công việc. Trường hợp chủ đầu tư ký hợp đồng với nhiều nhà 

thầu chính thì nội dung của các hợp đồng này phải bảo đảm sự thống nhất, đồng bộ 

trong quá trình thực hiện các công việc của hợp đồng để bảo đảm tiến độ, chất lượng, 

hiệu quả đầu tư của dự án đầu tư xây dựng. 
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NGHỊ ĐỊNH 37/2015 (10): Nguyên tắc 

3. Tổng thầu, nhà thầu chính được ký hợp đồng với một hoặc một số nhà thầu phụ, 

nhưng các nhà thầu phụ này phải được chủ đầu tư chấp thuận, các hợp đồng thầu phụ 

này phải thống nhất, đồng bộ với hợp đồng thầu chính đã ký với chủ đầu tư. Tổng thầu, 

nhà thầu chính phải chịu trách nhiệm với chủ đầu tư về tiến độ, chất lượng các công việc 

đã ký kết, kể cả các công việc do nhà thầu phụ thực hiện. 

4. Giá ký kết hợp đồng không được vượt giá trúng thầu hoặc kết quả đàm phán, thương 

thảo hợp đồng xây dựng, trừ khối lượng phát sinh ngoài phạm vi công việc của gói thầu 

được Người có thẩm quyền quyết định đầu tư cho phép. 

 

Câu hỏi:  

Những nguyên tắc này có ý nghĩa gì trong thực tế giải quyết tranh chấp? 
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NỘI DUNG HỢP ĐỒNG (1) 

a) Căn cứ pháp lý áp dụng; 

b) Ngôn ngữ áp dụng; 

c) Nội dung và khối lượng công việc; 

d) Chất lượng, yêu cầu kỹ thuật của công việc, nghiệm thu và bàn giao; 

đ) Thời gian và tiến độ thực hiện hợp đồng; 

e) Giá hợp đồng, tạm ứng, đồng tiền sử dụng trong thanh toán và thanh toán hợp đồng 

xây dựng; 

g) Bảo đảm thực hiện hợp đồng, bảo lãnh tạm ứng hợp đồng; 

h) Điều chỉnh hợp đồng xây dựng; 

i) Quyền và nghĩa vụ của các bên tham gia hợp đồng xây dựng; 

k) Trách nhiệm do vi phạm hợp đồng, thưởng và phạt vi phạm hợp đồng; 

l) Tạm ngừng và chấm dứt hợp đồng xây dựng; 

m) Giải quyết tranh chấp hợp đồng xây dựng; 

n) Rủi ro và bất khả kháng; 

o) Quyết toán và thanh lý hợp đồng xây dựng; 

p) Các nội dung khác. 
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NỘI DUNG HỢP ĐỒNG (2) 

Đối với hợp đồng tổng thầu xây dựng ngoài các nội dung quy định tại khoản 1 Điều này 

còn phải được bổ sung về nội dung và trách nhiệm quản lý của tổng thầu xây dựng. 

 

 

Câu hỏi:  

Vì sao lại có những điều khoản đó? Những điều này sẽ tránh những tránh chấp như 

thế nào có thể xảy ra? 
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CÁC BIỆN PHÁP BẢO ĐẢM 

1. Bảo đảm thực hiện hợp đồng 

Bảo đảm thực hiện hợp đồng xây dựng là việc bên nhận thầu thực hiện một trong 

các biện pháp đặt cọc, ký quỹ hoặc bảo lãnh để bảo đảm thực hiện nghĩa vụ của 

mình trong thời gian thực hiện hợp đồng; khuyến khích áp dụng hình thức bảo 

lãnh. 

2. Bảo đảm thanh toán 

Trước khi ký kết hợp đồng xây dựng, bên giao thầu phải có bảo đảm thanh toán 

phù hợp với tiến độ thanh toán đã thỏa thuận trong hợp đồng. Nghiêm cấm bên 

giao thầu ký kết hợp đồng xây dựng khi chưa có kế hoạch vốn để thanh toán theo 

thỏa thuận thanh toán trong hợp đồng, trừ các công trình xây dựng theo lệnh khẩn 

cấp 

3. Bảo lãnh tạm ứng 

4. Bảo lãnh bảo hành 
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CÁC BIỆN PHÁP BẢO ĐẢM (2) 

 

Câu hỏi:  

Làm sao để chứng minh bên giao thầu có khả năng thanh toán trong các hợp đồng lớn? 

Kế hoạch vốn là gì? Chuyện gì xảy ra nếu ngân hàng tài trợ chấm dứt tài trợ dự án? Khi 

đó, xử lý với các nhà thầu như thế nào? Bảo lãnh tạm ứng được cấn trừ từng lần như 

thế nào? 
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NGUYÊN TẮC THANH TOÁN 

1. Bên giao thầu phải thanh toán đầy đủ (100%) giá trị của từng lần thanh toán cho bên 

nhận thầu sau khi đã giảm trừ tiền tạm ứng, tiền bảo hành công trình theo thỏa thuận 

trong hợp đồng, trừ trường hợp các bên có thỏa thuận khác. 

2. Trường hợp trong kỳ thanh toán các bên chưa đủ điều kiện để thanh toán theo đúng 

quy định của hợp đồng (chưa có dữ liệu để điều chỉnh giá, chưa đủ thời gian để xác định 

chất lượng sản phẩm,...) thì có thể tạm thanh toán. Khi đã đủ điều kiện để xác định giá 

trị thanh toán thì bên giao thầu phải thanh toán cho bên nhận thầu theo đúng quy định. 

3. Đối với hợp đồng trọn gói: Thanh toán theo tỷ lệ phần trăm giá hợp đồng hoặc giá 

công trình, hạng mục công trình, khối lượng công việc tương ứng với các giai đoạn thanh 

toán mà các bên đã thỏa thuận trong hợp đồng, khi thanh toán không đòi hỏi có xác 

nhận khối lượng hoàn thành chi tiết. 

4. Đối với hợp đồng theo đơn giá cố định và đơn giá điều chỉnh: Thanh toán trên cơ sở 

khối lượng thực tế hoàn thành (kể cả khối lượng tăng hoặc giảm, nếu có) được nghiệm 

thu của từng lần thanh toán và đơn giá trong hợp đồng hoặc đơn giá đã điều chỉnh theo 

đúng các thỏa thuận trong hợp đồng. 
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NGUYÊN TẮC THANH TOÁN (2) 

 

 

Câu hỏi:  

Hồ sơ thanh toán gồm những gì? Nếu chất lượng thì công kém có quyền trừ tiền không? 

Nếu không nghiệm thu phần công việc đã thực hiện có quyền ngưng thanh toán không? 

Nếu không nhận được thanh toán nhà thầu có quyền tạm ngưng và chấm dứt thi công, 

đòi bồi thường thiệt hại không  
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HỒ SƠ THANH TOÁN 

a) Đối với hợp đồng trọn gói: 

- Biên bản nghiệm thu khối lượng hoàn thành  

- Bảng tính giá trị nội dung của các công việc phát sinh (nếu có); 

- Đề nghị thanh toán. 

 

b) Đối với hợp đồng theo đơn giá cố định: 

- Biên bản nghiệm thu khối lượng hoàn thành; 

- Bảng tính giá trị; 

- Đề nghị thanh toán,  

 

Câu hỏi:  

nghiệm thu ở đây có nghĩa là khối lượng hay chất lượng? Vì sao? Làm sao kiểm soát chất 

lượng? Giá trị tăng hay giảm, hay đúng theo hợp đồng? Khi trượt giá thì phải tính ngay 

hay sau này có thể tính lại? Nếu có EOT thì giải quyết tính trượt giá theo EOT như thế 

nào? 
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HỒ SƠ THANH TOÁN (2) 

c) Đối với hợp đồng theo đơn giá điều chỉnh: 

- Biên bản nghiệm thu khối lượng hoàn thành thực tế  

- Bảng tính đơn giá đã điều chỉnh do trượt giá (còn gọi là đơn giá thanh toán) theo đúng 

thỏa thuận trong hợp đồng có xác nhận của đại diện bên giao thầu hoặc đại diện nhà tư 

vấn (nếu có) và đại diện bên nhận thầu; 

- Bảng tính giá trị cho những công việc chưa có đơn giá trong hợp đồng (nếu có; 

- Đề nghị thanh toán của bên nhận thầu cần. 

 

d) Đối với hợp đồng theo thời gian: 

- Biên bản nghiệm thu thời gian làm việc thực tế hoặc bảng chấm công  

- Đề nghị thanh toán của bên nhận. 

 

đ) Đối với các hợp đồng xây dựng có công việc cung cấp thiết bị, thì khối lượng hoàn 

thành có thể căn cứ vào hóa đơn, chứng từ, vận đơn, biên bản nghiệm thu, bàn giao 

thiết bị và các tài liệu khác có liên quan. 
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HỒ SƠ THANH TOÁN (3) 

 
e) Đối với các hợp đồng xây dựng có công việc tư vấn khó xác định khối lượng hoàn 
thành (khối lượng hoàn thành chỉ mang tính chất tương đối) thì khối lượng hoàn thành 
được xác định căn cứ vào các hồ sơ, tài liệu hay các sản phẩm mà bên nhận thầu đã 
hoàn thành được bên giao thầu xác nhận phù hợp với giai đoạn thanh toán được thỏa 
thuận trong hợp đồng. 
 
f) Đối với hợp đồng xây dựng sử dụng vốn ODA, vốn vay của các tổ chức tín dụng nước 
ngoài, hồ sơ thanh toán còn phải thực hiện theo quy định của Điều ước quốc tế. 
 
g) Nghiêm cấm bên giao thầu, các cơ quan, tổ chức, cá nhân liên quan đến việc thanh 
toán hợp đồng đề ra các yêu cầu về hồ sơ thanh toán trái với thỏa thuận trong hợp đồng 
và các quy định tại Nghị định này nhằm cản trở việc thanh toán theo đúng thỏa thuận 
hợp đồng có hiệu lực pháp lý. 
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Quyền và nghĩa vụ của bên nhận thầu 

1. Quyền của bên nhận thầu thi công xây dựng: 

 

a) Được quyền đề xuất với bên giao thầu về khối lượng phát sinh ngoài hợp đồng; từ 

chối thực hiện những công việc ngoài phạm vi của hợp đồng khi chưa được hai bên 

thống nhất và những yêu cầu trái pháp luật của bên giao thầu. 

b) Được thay đổi các biện pháp thi công sau khi được bên giao thầu chấp thuận. 

c) Được quyền yêu cầu bên giao thầu thanh toán các khoản lãi vay do chậm thanh toán 

d) Các quyền khác theo quy định của pháp luật có liên quan. 
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Quyền và nghĩa vụ của bên nhận thầu (2) 

2. Nghĩa vụ của bên nhận thầu thi công xây dựng: 

 

a) Cung cấp nhân lực, vật liệu, máy móc, thiết bị thi công và các điều kiện vật chất liên 

quan khác đủ số lượng và chủng loại theo hợp đồng; thiết kế bản vẽ thi công (trường 

hợp bên nhận thầu thực hiện thiết kế bản vẽ thi công) để thực hiện các công việc theo 

nội dung hợp đồng đã ký kết. 

b) Tiếp nhận và quản lý mặt bằng xây dựng, bảo quản tim, cốt, mốc giới công trình. 

c) Thi công xây dựng theo đúng thiết kế, chỉ dẫn kỹ thuật, tiêu chuẩn, quy chuẩn, bảo 

đảm chất lượng, tiến độ, an toàn, bảo vệ môi trường và phòng chống cháy nổ. 

d) Ghi nhật ký thi công xây dựng công trình. 

đ) Thí nghiệm vật liệu, kiểm định thiết bị, sản phẩm xây dựng theo đúng quy định của 

Nhà nước về quản lý chất lượng công trình xây dựng, chỉ dẫn kỹ thuật, tiêu chuẩn và quy 

chuẩn xây dựng. 

e) Quản lý người lao động trên công trường, bảo đảm an toàn, an ninh trật tự, không 

gây ảnh hưởng đến các khu dân cư xung quanh. 
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Quyền và nghĩa vụ của bên nhận thầu (3) 

2. Nghĩa vụ của bên nhận thầu thi công xây dựng (tt) 

 

g) Lập biện pháp tổ chức thi công, hồ sơ hoàn công, tham gia nghiệm thu công trình. 

h) Chịu trách nhiệm về chất lượng thi công xây dựng công trình do mình đảm nhận. Sửa 

chữa sai sót trong công trình đối với những công việc do mình thi công. 

i) Phối hợp với các nhà thầu khác cùng thực hiện trên công trường. 

k) Định kỳ báo cáo với bên giao thầu về tiến độ thi công, nhân lực và thiết bị chính để thi 

công xây dựng công trình. 

l) Di chuyển vật tư, máy móc, thiết bị và những tài sản khác của mình ra khỏi công 

trường trong thời hạn quy định sau khi công trình đã được nghiệm thu, bàn giao hoặc 

hợp đồng bị chấm dứt theo quy định tại Điều 41 Nghị định này, trừ trường hợp trong 

hợp đồng có thỏa thuận khác. 

m) Hoàn trả mặt bằng theo đúng thỏa thuận trong hợp đồng. 

n) Giữ bí mật thông tin liên quan đến hợp đồng hoặc pháp luật có quy định. 

o) Các nghĩa vụ khác theo quy định của pháp luật. 
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GIAO THẦU EPC 

1. Quyền của bên giao thầu EPC: 

a) Từ chối nghiệm thu sản phẩm không đạt chất lượng theo hợp đồng; không nghiệm 

thu những thiết bị công nghệ không đúng với thỏa thuận trong hợp đồng về số lượng, 

chất lượng, chủng loại, nguồn gốc xuất xứ và các sản phẩm vi phạm quyền sở hữu trí 

tuệ. 

b) Kiểm tra việc thực hiện các công việc của bên nhận thầu theo nội dung hợp đồng đã 

ký kết nhưng không được làm cản trở hoạt động bình thường của bên nhận thầu. 

c) Tạm dừng việc thực hiện công việc theo hợp đồng và yêu cầu khắc phục hậu quả khi 

phát hiện bên nhận thầu thực hiện công việc vi phạm các nội dung đã ký kết trong hợp 

đồng hoặc các quy định của nhà nước. 

d) Yêu cầu bên nhận thầu bàn giao các hồ sơ, tài liệu liên quan đến sản phẩm của hợp 

đồng theo nội dung hợp đồng đã ký kết. 

đ) Xem xét, chấp thuận danh sách các nhà thầu phụ đủ điều kiện năng lực chưa có trong 

hợp đồng EPC theo đề nghị của bên nhận thầu. 

e) Các quyền khác theo quy định của pháp luật. 
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GIAO THẦU EPC (2) 

2. Nghĩa vụ của bên giao thầu EPC: 

 

a) Thanh toán cho bên nhận thầu theo tiến độ thanh toán đã thỏa thuận trong hợp 

đồng. 

b) Cử và thông báo bằng văn bản cho bên nhận thầu về nhân lực chính tham gia quản lý 

và thực hiện hợp đồng. 

c) Cung cấp cho bên nhận thầu thông tin, tài liệu và các phương tiện cần thiết để thực 

hiện công việc (nếu có thỏa thuận trong hợp đồng). 

d) Nghiệm thu, thẩm định, phê duyệt hoặc trình cơ quan có thẩm quyền thẩm định, phê 

duyệt kịp thời thiết kế kỹ thuật, thiết kế bản vẽ thi công của các công trình, hạng mục 

công trình theo quy định. 

đ) Xin giấy phép xây dựng theo quy định, bàn giao mặt bằng sạch cho bên nhận thầu 

theo tiến độ thực hiện hợp đồng. 
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GIAO THẦU EPC (3) 

2. Nghĩa vụ của bên giao thầu EPC: 

 

e) Giám sát việc thực hiện công việc theo nội dung hợp đồng đã ký kết; kiểm tra các biện 

pháp bảo đảm an toàn lao động, bảo vệ môi trường, phòng chống cháy nổ theo quy 

định. 

g) Thỏa thuận với bên nhận thầu về hồ sơ mời thầu mua sắm thiết bị công nghệ (nếu có 

thỏa thuận trong hợp đồng). 

h) Nghiệm thu, thanh toán, quyết toán hợp đồng đúng thời hạn theo quy định. 

i) Bảo đảm quyền tác giả đối với các sản phẩm tư vấn theo hợp đồng. 

k) Tổ chức đào tạo cán bộ quản lý và công nhân vận hành sử dụng công trình. 

l) Các nghĩa vụ khác theo quy định của pháp luật. 

 

Câu hỏi:  

Rủi ro nào xảy ra với bên giao thầu EPC khi thưc hiện quyền của mình? 
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CÔNG THỨC TÍNH TRƯỢT GIÁ 

Phương pháp điều chỉnh giá hợp đồng xây dựng: 

 

a) Việc áp dụng các phương pháp điều chỉnh giá phải phù hợp với tính chất công việc, 

loại giá hợp đồng, đồng tiền thanh toán và phải được các bên thỏa thuận trong hợp 

đồng. 

b) Cơ sở dữ liệu đầu vào để tính toán điều chỉnh giá phải phù hợp với nội dung công việc 

trong hợp đồng. Trong hợp đồng phải quy định việc sử dụng nguồn thông tin về giá hoặc 

nguồn chỉ số giá của các cơ quan Nhà nước có thẩm quyền để điều chỉnh giá hợp đồng 

theo công thức sau: 

GTT = GHĐ x Pn 
Trong đó: 

- “GTT”: Là giá thanh toán tương ứng với các khối lượng công việc hoàn thành được nghiệm thu. 

- “GHĐ”: Là giá trong hợp đồng tương ứng với các khối lượng công việc hoàn thành được nghiệm thu. 

- “Pn”: Hệ số điều chỉnh (tăng hoặc giảm) được áp dụng cho thanh toán hợp đồng đối với các khối 

lượng công việc hoàn thành được nghiệm thu trong khoảng thời gian “n”. 
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TỔNG THẦU EPC 

a) Cung cấp đủ nhân lực, vật liệu, máy móc, thiết bị và các phương tiện cần thiết khác để 

thực hiện các công việc theo hợp đồng. 

b) Tiếp nhận, quản lý, bảo quản, bàn giao lại các tài liệu, phương tiện do bên giao thầu 

cung cấp (nếu có thỏa thuận trong hợp đồng). 

c) Thông báo cho bên giao thầu về những thông tin, tài liệu không đầy đủ, phương tiện 

làm việc không đảm bảo ảnh hưởng đến việc thực hiện công việc theo hợp đồng đã ký 

kết. 

d) Giữ bí mật các thông tin liên quan đến hợp đồng theo đúng thỏa thuận trong hợp 

đồng hoặc theo quy định của pháp luật. 

đ) Thực hiện công việc theo hợp đồng đảm bảo an toàn, chất lượng, đúng tiến độ và các 

thỏa thuận khác trong hợp đồng. 

e) Lập thiết kế (thiết kế kỹ thuật, thiết kế bản vẽ thi công) các hạng mục công trình, công 

trình chính của gói thầu, dự án phù hợp với thiết kế cơ sở hoặc thiết kế FEED được 

duyệt và trình cơ quan có thẩm quyền, chủ đầu tư thẩm định, phê duyệt theo quy định 

của pháp luật về xây dựng. 
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TỔNG THẦU EPC (2) 

g) Tổ chức việc mua sắm, chế tạo và cung cấp thiết bị công nghệ đáp ứng yêu cầu và tiến 

độ thực hiện của hợp đồng; lựa chọn nhà thầu phụ (nếu có) thông qua đấu thầu hoặc 

chỉ định thầu trình chủ đầu tư chấp thuận; thỏa thuận và thống nhất với chủ đầu tư về 

nội dung hồ sơ mời thầu mua sắm các thiết bị công nghệ (nếu có thỏa thuận trong hợp 

đồng). 

h) Tổ chức đào tạo cán bộ quản lý và công nhân vận hành sử dụng công trình, chuyển 

giao công nghệ và dịch vụ kỹ thuật kèm theo (nếu có thỏa thuận trong hợp đồng). 

i) Thực hiện các công việc thử nghiệm, hiệu chỉnh, vận hành chạy thử đồng bộ công trình 

và bàn giao công trình hoàn thành cho bên giao thầu theo đúng thỏa thuận trong hợp 

đồng và theo quy định của pháp luật hiện hành. 

k) Đảm bảo các sản phẩm do mình cung cấp không vi phạm quyền sở hữu trí tuệ theo 

quy định của pháp luật. 

l) Bàn giao các hồ sơ, tài liệu liên quan đến sản phẩm của hợp đồng cho bên giao thầu 

theo nội dung hợp đồng đã ký kết. 

m) Các nghĩa vụ khác theo quy định của pháp luật. 
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CÁC LOẠI TRANH CHẤP THƯỜNG XẢY RA 

1) Tranh chấp về chỉ định nhà thầu phụ 

Khi nào nhà thầu có quyền đình chỉ thầu phụ? 

Chủ đầu tư có quyền chuyển rủi ro về thầu phụ chỉ định cho nhà thầu không?  

2) Tranh chấp về chất lượng 

Có giảm trừ không? 

Làm sao được giảm trừ? 

3) Tranh chấp về thời gian 

EOT hay không? Làm sao được EOT? Ai phê duyệt 

4) Tranh chấp về giá cả 

Trượt giá hay không? Cách tính thế nào? 

5) Tranh chấp về thanh toán 

Hồ sơ thanh toán có đủ không? Các đơn giá có tranh cãi thì giải quyết thế nào? 
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NGUYÊN NHÂN XẢY RA TRANH CHẤP 

 

• Sử dụng thầu phụ không đủ năng lực 

• Không phối kết về tiến độ thi công 

• Không lưu giữ sổ sách 

• Không ghi chép nội dung các cuộc họp 

• Không sử dụng ban giải quyết tranh chấp (DAB) 

• Không phân đủ quyền cho ban quản lý đủ để quyết định – ngại rủi ro. 

• Không có cơ chế quyết định, ngại trách nhiệm, dẫn đến chậm trễ toàn bộ 

dự án. 
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GIẢI PHÁP CHO TRANH CHẤP 

• Sắp xếp theo thứ tự thời gian 

• Tìm hiểu nguyên nhân 

• Khắc phục nguyên nhân 

- Thu thập đầy đủ chứng từ 

- Chỉ định builder 

- Dịch chuyển rủi ro của chủ đầu tư cho nhà thầu 

- Giả thiết rủi ro đã diễn ra, tìm cách xử lý 
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CÁC THÍ DỤ CỤ THỂ 

• Nhà thầu không tuân thủ mô tả công nghệ đã ghi trong đơn dự thầu, nhưng công 

nghệ mới có chất lượng tương đương 
• Nhà thầu phụ bị chấm dứt, song yêu cầu thanh toán cho phần công việc chưa được 

nghiệm thu chất lượng. 
• Nhà thầu phụ mới bị ảnh hưởng bởi phần công việc của nhà thầu phụ cũ để lại. 
• Nhà thầu không có quy định về trượt giá, song giá vật liệu tăng nhanh làm nhà thầu 

không thể tiếp tục thực hiện hợp đồng. 
• Nhà thầu không tuân thủ quy định mua sắm, sau đó gặp rủi ro tỷ giá lại muốn đổi lại 

chỉ số giá.  
• Nhà thầu thay đổi công thức tính trượt giá. 
• Nhà thầu chậm thi công nhưng cho rằng do chủ đầu tư can thiệp quá mức mà mình 

bị chậm thi công. 
• Nhà thầu A bị chậm thi công do Nhà thầu B bàn giao mặt bằng chậm. 
• Nhà thầu B cho rằng mình thi công chậm là do nhà thầu A kết  nối chậm hay chưa 

cung cấp đủ nhiên liệu để chạy thử sau khi đã hoàn thành. 
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Câu hỏi & Trả lời 
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Xin cảm ơn các bạn đã theo dõi! 
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