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Kính gửi: Ban Quản lý dự án đầu tư và xây dựng ngành Bảo hiểm xã hội 
 

Bộ Xây dựng nhận được văn bản số 229/DAĐTXD-QLDA ngày 
02/03/2021 của Ban Quản lý dự án đầu tư và xây dựng ngành Bảo hiểm xã hội 
(sau đây gọi là Ban QLDA) đề nghị hướng dẫn thực hiện hợp đồng xây dựng theo 
quy định của Nghị định số 37/2015/NĐ-CP ngày 22/4/2015 của Chính phủ quy 
định chi tiết về hợp đồng xây dựng. Sau khi xem xét, Bộ Xây dựng có ý kiến như 
sau: 

1. Việc điều chỉnh hợp đồng thực hiện theo nội dung hợp đồng đã ký kết và 
các quy định của pháp luật có liên quan áp dụng cho hợp đồng. 

2. Theo nội dung văn bản số 229/DAĐTXD-QLDA, do diện tích đất được 
giao nhỏ hơn diện tích đất trong dự án đầu tư xây dựng được duyệt dẫn tới phải 
điều chỉnh quy hoạch tổng mặt bằng và phải điều chỉnh dự án. Theo quy định tại 
khoản 2 Điều 143 Luật xây dựng, hợp đồng xây dựng được điều chỉnh khi dự án 
điều chỉnh có ảnh hưởng đến hợp đồng, trừ trường hợp các bên trong hợp đồng có 
thỏa thuận khác. Như vậy, nếu trong hợp đồng các bên không có thỏa thuận khác 
thì việc các bên xem xét, điều chỉnh giá hợp đồng cho phù hợp với dự án được 
điều chỉnh là cần thiết.  

3. Bộ Xây dựng lưu ý, các bên căn cứ vào nội dung dự án đã được điều 
chỉnh (quy mô, thời gian thực hiện, tổng mức đầu tư,…) để đánh giá mức độ ảnh 
hưởng trực tiếp của việc điều chỉnh dự án đến việc thực hiện hợp đồng xây dựng 
đã ký kết giữa các bên làm cơ sở quyết định phạm vi, nội dung hợp đồng cho phù 
hợp, đảm bảo minh bạch, hiệu quả, phù hợp với hợp đồng đã ký kết và tuân thủ 
các quy định của pháp luật có liên quan. 

Trên đây là ý kiến của Bộ Xây dựng, đề nghị Ban Quản lý dự án đầu tư và 
xây dựng ngành Bảo hiểm xã hội nghiên cứu để thực hiện đúng quy định pháp 
luật./. 
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