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Bộ Xây dựng nhận được Văn bản số 1847/CĐSVN-QLXD&KCHT ngày 

11/8/2021 của Cục Đường sắt Việt Nam về việc đề nghị hướng dẫn quy định về công 

tác quản lý dự án và tư vấn giám sát thi công xây dựng công trình. Sau khi nghiên 

cứu, Bộ Xây dựng có ý kiến như sau: 

Căn cứ nội dung Văn bản số 1847/CĐSVN-QLXD-KCHT ngày 11/08/2021 

của Cục Đường sắt Việt Nam, việc quản lý, bảo trì kết cấu hạ tầng đường sắt thuộc 

danh mục dịch vụ sự nghiệp công sử dụng kinh phí ngân sách nhà nước được thực 

hiện theo phương thức đặt hàng. Theo đó, các nội dung chi tiết về các công việc quản 

lý, bảo trì kết cấu hạ tầng đường sắt theo quy định của pháp luật về Đường sắt, các 

quy định có liên quan và được thể hiện trong hợp đồng đặt hàng giữa Bộ Giao thông 

vận tải và Tổng công ty Đường sắt Việt Nam. Nội dung này không thuộc phạm vi 

quản lý của Bộ Xây dựng, do đó Bộ Xây dựng không có ý kiến về các nội dung thuộc 

hợp đồng đặt hàng như đã nêu. 

Trường hợp việc quản lý, bảo trì kết cấu hạ tầng đường sắt phải lập dự án đầu 

tư xây dựng theo quy định của luật Xây dựng, việc tổ chức thực hiện dự án cần tuân 

thủ theo các quy định của pháp luật về Xây dựng. Theo đó, việc lựa chọn các cá 

nhân, tổ chức thực hiện tư vấn quản lý dự án hoặc tư vấn giám sát thi công xây dựng 

thì phải đáp ứng yêu cầu về năng lực theo quy định của pháp luật về Xây dựng và 

pháp luật khác có liên quan. 

Trên đây là ý kiến của Bộ Xây dựng, đề nghị Cục Đường sắt Việt Nam nghiên 

cứu thực hiện đảm bảo đúng quy định của pháp luật./.  
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