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Kính gửi: Tổng công ty Điện lực Thành phố Hồ Chí Minh 

 Bộ Xây dựng nhận được văn bản số 1853/EVNHCMC-QLĐT ngày 

29/4/2021 của Tổng công ty Điện lực Thành phố Hồ Chí Minh về việc hướng 

dẫn bảo lãnh thực hiện hợp đồng và các chi phí tính theo tỷ lệ phần trăm (%) chi 

phí xây dựng và thiết bị. Sau khi nghiên cứu, Bộ Xây dựng có ý kiến như sau: 

1. Việc điều chỉnh hợp đồng xây dựng phải thực hiện theo nội dung hợp 

đồng đã ký kết, phù hợp với hồ sơ mời thầu, hồ sơ dự thầu và các quy định pháp 

luật áp dụng cho hợp đồng. 

2. Về giá trị bảo lãnh thực hiện hợp đồng 

Việc bảo lãnh thực hiện hợp đồng đối với các hợp đồng xây dựng thuộc 

đối tượng áp dụng Nghị định 37/2015/NĐ-CP ngày 22/4/2015 đã được quy định 

cụ thể tại Điều 16 Nghị định này. Theo đó, giá trị bảo lãnh thực hiện hợp đồng 

được quy định từ 2% đến 10% giá trị hợp đồng ký kết, mức bảo lãnh cụ thể do 

các bên thỏa thuận nhưng phải phù hợp với hồ sơ mời thầu, hồ sơ dự thầu. 

Trường hợp bên giao thầu chậm bàn giao mặt bằng xây dựng, dẫn đến kéo dài 

thời hạn hoàn thành hợp đồng, gây thiệt hại cho bên nhận thầu thì phải bồi 

thường thiệt hại theo quy định của hợp đồng quy định tại Điều 42 Nghị định 

37/2015/NĐ-CP. 

3. Về xác định chi phí tư vấn đầu tư xây dựng  

Việc xác định các chi phí tư vấn đầu tư xây dựng được xác định theo quy 

định pháp luật về quản lý chi phí đầu tư xây dựng từng thời kỳ. Trường hợp áp 

dụng Thông tư số 16/2019/TT-BXD ngày 26/12/2019, thì chi phí tư vấn lập báo 

cáo kinh tế - kỹ thuật được hướng dẫn tại khoản 3 mục I phụ lục số 2 và chi phí 

giám sát lắp đặt thiết bị tại khoản 2 mục VII phụ lục số 2 của Thông tư này.  

Trên đây là ý kiến của Bộ Xây dựng, đề nghị Tổng công ty Điện lực 

Thành phố Hồ Chí Minh nghiên cứu, tổ chức thực hiện theo đúng quy định./. 
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