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

Số: 3902/BXD-KTXD 

V/v chi phí tư vấn lập Báo cáo 
nghiên cứu tiền khả thi. 

Hà Nội, ngày 05 tháng 9 năm 2022 

 

Kính gửi:   Trung tâm tư vấn, đào tạo, thông tin điện lực và năng lượng 
tái tạo – Cục Điện lực và năng lượng tái tạo. 

  

 Bộ Xây dựng nhận được Văn bản số 26/TT-KHTH ngày 25/5/2022 của 
Trung tâm tư vấn, đào tạo, thông tin điện lực và năng lượng tái tạo – Cục Điện lực 
và năng lượng tái tạo về việc đề nghị hướng dẫn xác định chi phí tư vấn lập hồ sơ 
Báo cáo nghiên cứu khả thi đối với dự án vốn vay ODA nước ngoài đã được cấp có 
thẩm quyền thẩm định nhưng không thuộc đối tượng trình phê duyệt do thay đổi 
quy định thực hiện. Sau khi nghiên cứu, Bộ Xây dựng có ý kiến như sau:  

 1. Việc áp dụng quy định pháp luật về đầu tư xây dựng tương ứng với thời 
điểm thực hiện dự án đầu tư xây dựng. Việc lập báo cáo nghiên cứu tiền khả thi dự 
án đầu tư xây dựng thực hiện theo Luật Xây dựng, Luật Đầu tư công và các văn 
bản hiện hành có liên quan. Trường hợp dự án thuộc phạm vi, đối tượng áp dụng 
của Nghị định số 68/2019/NĐ-CP ngày 14/8/2019 của Chính phủ về quản lý chi 
phí đầu tư xây dựng; việc xác định chi phí lập báo cáo nghiên cứu tiền khả thi dự 
án đầu tư xây dựng thực hiện theo quy định tại Thông tư số 16/2019/TT-BXD ngày 
26/12/2019 của Bộ Xây dựng về hướng dẫn xác định chi phí quản lý dự án và tư 
vấn đầu tư xây dựng (hiện nay là Phụ lục VIII Thông tư số 12/2021/TT-BXD ngày 
31/8/2021 của Bộ Xây dựng về việc ban hành định mức xây dựng). 

2. Việc thanh toán hợp đồng tư vấn dự án đầu tư xây dựng thực hiện theo nội 
dung hợp đồng đã ký kết và các quy định pháp luật có liên quan. 

 Đề nghị Trung tâm tư vấn, đào tạo, thông tin điện lực và năng lượng tái tạo - 
Cục Điện lực và năng lượng tái tạo nghiên cứu các quy định pháp luật nêu trên, 
pháp luật áp dụng cho dự án và nội dung hợp đồng đã ký để thực hiện việc thanh 
toán, quyết toán hợp đồng tư vấn xây dựng đúng quy định. 
 
Nơi nhận: 
- Như trên; 
- TTr Bùi Hồng Minh (để b/c); 
- Lưu VT; Cục KTXD; Th (3b). 
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