
BỘ XÂY DỰNG 
 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc 

Số: 2551/BXD-GĐ 
V/v: hướng dẫn về quản lý dự án và 
giám sát thi công xây dựng thực hiện 
công tác sửa chữa công trình đường 
sắt. 

Hà Nội, ngày 11 tháng 7 năm 2022 

 

 

 

 Kính gửi: Tổng công ty đường sắt Việt Nam 
 

 Bộ Xây dựng nhận được nhận được Văn bản số 1507/ĐS-QLHT ngày 01/6/2022 của 
Tổng công ty đường sắt Việt Nam về việc đề nghị hướng dẫn về quản lý dự án và giám sát thi 
công xây dựng thực hiện công tác sửa chữa công trình đường sắt; sau khi nghiên cứu, Bộ Xây 
dựng có ý kiến như sau: 
 Theo nội dung Văn bản số 1507/ĐS-QLHT ngày 01/6/2022 của Tổng công ty đường 
sắt Việt Nam, Tổng công ty đường sắt Việt Nam hiện đang quản lý, sử dụng, khai thác tài sản 
kết cấu hạ tầng đường sắt quốc gia, nên là chủ thể được giao quản lý sử dụng công trình theo 
quy định tại khoản 19 Điều 3 Nghị định số 06/2021/NĐ-CP ngày 26/01/2021 của Chính phủ 
quy định chi tiết một số nội dung về quản lý chất lượng, thi công xây dựng và bảo trì công 
trình xây dựng. Theo quy định tại điểm b khoản 4 Điều 35 Nghị định số 06/2021/NĐ-CP, 
trường hợp sửa chữa công trình, thiết bị công trình có chi phí thực hiện từ 500 triệu đồng trở 
lên sử dụng nguồn vốn nhà nước ngoài đầu tư công và vốn ngân sách nhà nước chi thường 
xuyên thì chủ sở hữu hoặc người quản lý sử dụng công trình tổ chức lập, trình thẩm định và 
phê duyệt báo cáo kinh tế kỹ thuật hoặc dự án đầu tư xây dựng theo quy định của pháp luật về 
đầu tư xây dựng công trình. 
 Trường hợp được tổ chức thực hiện việc sửa chữa công trình, thiết bị công trình nêu 
trên, Tổng công ty đường sắt Việt Nam có thể tự thực hiện quản lý dự án và giám sát thi công 
xây dựng công trình nếu đủ điều kiện năng lực theo quy định của pháp luật về xây dựng, đảm 
bảo tuân thủ theo hợp đồng đặt hàng và các pháp luật khác có liên quan. 
 Trên đây là ý kiến của  Bộ Xây dựng về việc hướng dẫn về quản lý dự án và giám sát 
thi công xây dựng thực hiện công tác sửa chữa công trình đường sắt; Bộ Xây dựng thông báo 
để Tổng công ty đường sắt Việt Nam được biết và triển khai thực hiện./. 
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