
BỘ XÂY DỰNG 
 

 
 

Số: 2549/BXD-GĐ 

V/v đề nghị hướng dẫn, giải đáp thắc mắc 
đối với công tác tư vấn giám sát thi công xây 

dựng công trình theo quy định 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 
 

Hà Nội, ngày  11 tháng 7 năm 2022 

 
Kính gửi: Công ty Cổ phần tư vấn thiết kế và giám định xây dựng Sao Việt 

 

Ngày 06/6/2022, Bộ Xây dựng nhận được công văn số 26/2022/CV-SVG 
ngày 02/06/2022 của Công ty Cổ phần tư vấn thiết kế và giám định xây dựng Sao 
Việt về việc đề nghị hướng dẫn, giải đáp thắc mắc đối với công tác tư vấn giám sát 
thi công xây dựng công trình theo quy định. Sau khi nghiên cứu, Bộ Xây dựng có ý 
kiến như sau: 

1. Căn cứ điểm b Khoản 7 Điều 7 Nghị định số 06/2021/NĐ-CP ngày 
26/01/2021 của Chính phủ về quản lý chất lượng, thi công xây dựng và bảo trì 
công trình xây dựng (Nghị định 06/2021/NĐ-CP) thì  “Nhà thầu tư vấn quản lý dự 
án, nhà thầu giám sát thi công xây dựng công trình chịu trách nhiệm trước pháp 
luật và chủ đầu tư về những công việc được giao theo quy định của hợp đồng và 
pháp luật có liên quan”. 

2. Theo quy định tại khoản 4 Điều 19 Nghị định 06/2021/NĐ-CP thì tổ chức 
thực hiện giám sát phải xây dựng hệ thống quản lý chất lượng và có đủ nhân sự 
thực hiện giám sát tại công trường phù hợp với quy mô, yêu cầu của công việc 
thực hiện giám sát.  

3. Nội dung thực hiện giám sát thi công xây dựng công trình phải đáp ứng 
các quy định tại Điều 19 Nghị định 06/2021/NĐ-CP. 

Trên đây là ý kiến của Bộ Xây dựng, đề nghị Quý Công ty nghiên cứu, thực 
hiện. 

 
 

Nơi nhận: 
- Như trên; 
- Bộ trưởng (để b/c); 
- TTr. Lê Quang Hùng (để b/c); 
- Cục trưởng; 
- Lưu: VT, GĐ. 
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