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Kính gửi: Công ty Cổ phần Đầu tư Xây dựng và Phát triển Xuân Sơn 

 

Bộ Xây dựng nhận được Văn bản số 02/XS-KHKT ngày 26/5/2022 của 
Công ty Cổ phần Đầu tư Xây dựng và Phát triển Du lịch Xuân Sơn đề nghị làm rõ 
nội dung bảo hiểm trách nhiệm dân sự với bên thứ ba trong thi công xây dựng công 
trình. Sau khi nghiên cứu, Bộ Xây dựng có ý kiến như sau: 

1. Phạm vi bảo hiểm trách nhiệm dân sự đối với bên thứ ba bao gồm những 
thiệt hại ngoài hợp đồng về sức khỏe, tính mạng, tài sản phát sinh trực tiếp trong 
quá trình thi công xây dựng và chi phí pháp lý có liên quan (nếu có) mà nhà thầu 
thi công xây dựng có trách nhiệm bồi thường cho bên thứ ba thực hiện theo quy 
định tại Điều 33 Thông tư số 329/2016/TT-BTC1 và khoản 5 Điều 1 Nghị định số 
20/2022/NĐ-CP2. 

2. Chi phí bảo hiểm trách nhiệm dân sự đối với bên thứ ba xác định theo 
hướng dẫn tại Thông tư số 329/2016/TT-BTC và các quy định pháp luật có liên 
quan. Chi phí này được tính vào chi phí sản xuất kinh doanh theo quy định tại điểm 
c khoản 4 Điều 3 Nghị định số 119/2015/NĐ-CP3.  

3. Theo pháp luật xây dựng thì tổng mức đầu tư xây dựng là toàn bộ chi phí 
đầu tư xây dựng của dự án (bao gồm các khoản phí và lệ phí có liên quan) được xác 
định phù hợp với thiết kế cơ sở, Báo cáo nghiên cứu khả thi đầu tư xây dựng4. 
Trường hợp thay đổi chính sách về bảo hiểm bắt buộc trong hoạt động đầu tư xây 
dựng làm ảnh hưởng đến việc thực hiện hợp đồng xây dựng, bên nhận thầu căn cứ 
vào nội dung hợp đồng đã ký, quy định tại Điều 143 Luật Xây dựng để thực hiện. 

Đề nghị Công ty Cổ phần Đầu tư Xây dựng và Phát triển Du lịch Xuân Sơn 
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). 
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Hoàng Anh Tuấn  

                                           
1 Thông tư của Bộ trưởng Bộ Tài chính hướng dẫn Nghị định số 119/2015/NĐ-CP ngày 13/11/2015 của Chính 
phủ quy định bảo hiểm bắt buộc trong hoạt động đầu tư xây dựng 
2 Nghị định sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 119/2015/NĐ-CP. 
3 Sửa đổi, bổ sung tại khoản 1 Điều 1 Nghị định số 20/2022/NĐ-CP. 
4 Khoản 1 Điều 5 Nghị định số 10/2021/NĐ-CP ngày 09/02/2021 của Chính phủ về quản lý chi phí đầu tư xây dựng 
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