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Số: 2654/BXD-GĐ 
V/v thanh toán tiền bảo hành Gói 
thầu số 1, đoạn tuyến Năm Căn - 
Đất Mũi thuộc Dự án ĐTXD đường 
Hồ Chí Minh 

         Hà Nội, ngày 18 tháng 7 năm 2022 

 

 
Kính gửi:  Ban Quản lý Điều hành dự án Năm Căn - Đất Mũi thuộc        

Liên danh Tổng Công ty XDCTGT6 - Công ty TNHH 
Thiên Tân - Công ty TNHH XD TM DL Công Lý 

 
Bộ Xây dựng nhận được Công văn số 06/BĐHDA ngày 25/5/2022 của Ban 

Quản lý Điều hành dự án Năm Căn - Đất Mũi đề nghị hướng dẫn việc thanh toán 
tiền bảo hành Gói thầu số 1, đoạn tuyến Năm Căn - Đất Mũi thuộc Dự án Đầu tư 
xây dựng công trình đường Hồ Chí Minh (kèm theo Công văn số 730/BĐHCM-
ĐHDA5 ngày 05/4/2022 của Ban Quản lý dự án đường Hồ Chí Minh gửi Liên 
danh Tổng Công ty XDCTGT6 - Công ty TNHH Thiên Tân - Công ty TNHH XD 
TM DL Công Lý về việc thanh toán tiền bảo hành công trình Gói thầu số 1 đoạn 
Năm Căn - Đất Mũi). Sau khi nghiên cứu, Bộ Xây dựng có ý kiến như sau: 

Theo quy định tại khoản 5 Điều 29 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 thì sau khi kết thúc thời gian bảo 
hành, trên cơ sở báo cáo hoàn thành công tác bảo hành của nhà thầu thi công xây 
dựng, chủ đầu tư có trách nhiệm xác nhận hoàn thành việc bảo hành công trình xây 
dựng và hoàn trả tiền bảo hành cho các nhà thầu trong trường hợp kết quả kiểm tra, 
nghiệm thu việc thực hiện bảo hành của nhà thầu thi công xây dựng công trình đạt 
yêu cầu. 

Như vậy, căn cứ vào quy định của pháp luật như trên và quy định của Hợp 
đồng thi công xây dựng được ký giữa Ban Quản lý dự án đường Hồ Chí Minh và 
Liên danh Tổng Công ty XDCTGT6 - Công ty TNHH Thiên Tân - Công ty TNHH 
XD TM DL Công Lý, Ban Quản lý Điều hành dự án Năm Căn - Đất Mũi xem xét 
đề nghị Chủ đầu tư thực hiện các thủ tục liên quan đến việc xác nhận hoàn thành 
việc bảo hành công trình xây dựng và hoàn trả tiền bảo hành theo quy định. 

Trên đây là ý kiến của Bộ Xây dựng, đề nghị Ban Quản lý Điều hành dự án 
Năm Căn - Đất Mũi nghiên cứu thực hiện./. 

 
 
Nơi nhận: 
- Như trên; 
- BT Nguyễn Thanh Nghị (để b/c); 
- Ban QLDA đường HCM; 
- Lưu: VT, GĐ. 

TL. BỘ TRƯỞNG 
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VỀ CHẤT LƯỢNG CÔNG TRÌNH XÂY D ỰNG 
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