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Độc lập – Tự do – Hạnh phúc 

Số: 2438/BXD-KTXD 
V/v vướng mắc Hợp đồng - 

Gói thầu A1 Dự án Đường cao 
tốc Bến Lức - Long Thành 

Hà Nội, ngày 04 tháng 7 năm 2022 

 
Kính gửi: Liên danh Nhà thầu HALLA-VNCN E&C 

 

Bộ Xây dựng nhận được Văn bản số BLLT/A1/O/22-002 ngày 21/3/2022 
và BLLT/A1/O/22-003 ngày 20/5/2022 của đại diện Liên danh Nhà thầu 
HALLA-VNCN E&C v ề việc gia hạn bảo lãnh thực hiện hợp đồng và yêu cầu 
tiếp tục thực hiện hợp đồng Gói thầu A1 Dự án Đường cao tốc Bến Lức - Long 
Thành. Bộ Xây dựng có ý kiến như sau: 

1. Việc quản lý và thực hiện hợp đồng xây dựng thực hiện theo nội dung 
hợp đồng đã ký kết giữa các bên, đảm bảo phù hợp hồ sơ mời thầu/ hồ sơ yêu 
cầu, hồ sơ dự thầu/ hồ sơ đề xuất, tuân thủ quy định pháp luật áp dụng cho hợp 
đồng tương ứng với từng thời kỳ. 

2. Những vướng mắc của Liên danh Nhà thầu HALLA-VNCN E&C tại 
Văn bản số BLLT/A1/O/22-002 và BLLT/A1/O/22-003 về bảo đảm thực hiện 
hợp đồng và tranh chấp hợp đồng xây dựng được quy định tại Điều 16 và Điều 
45 Nghị định số 37/2015/NĐ-CP ngày 22/4/2015 của Chính phủ quy định chi 
tiết về hợp đồng xây dựng. 

Đề nghị các bên Hợp đồng nghiên cứu các quy định trên đây để giải quyết 
vướng mắc đảm bảo tuân thủ quy định pháp luật và không làm phương hại đến 
quyền và lợi ích hợp pháp của các chủ thể có liên quan. 

Đề nghị Liên danh Nhà thầu HALLA-VNCN E&C nghiên cứu, thực hiện 
theo quy định pháp luật./. 

Nơi nhận: 
- Như trên; 
- TTr Bùi Hồng Minh (để b/c); 
- Lưu: VT, Cục KTXD (BTB). 

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

PHÓ CỤC TRƯỞNG 
 
 

(đã ký) 

 
 

Hoàng Anh Tuấn  
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