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EPC và Giám sát thi công xây 
dựng công trình 

Hà Nội, ngày 23 tháng 9 năm 2021  

 

Kính gửi: Công ty TNHH Shimizu Việt Nam 
 
Bộ Xây dựng nhận được văn bản số 082021/CV-SMZ ngày 20/8/2021 của 

Công ty TNHH Shimizu Việt Nam đề nghị cho ý kiến về áp dụng Hợp đồng EPC 
và Giám sát thi công xây dựng công trình. Sau khi xem xét, Bộ Xây dựng có ý 
kiến như sau: 

1. Việc quản lý và thực hiện hợp đồng xây dựng thực hiện theo nội dung 
tại hợp đồng đã ký kết giữa các bên, phù hợp với hồ sơ mời thầu/hồ sơ yêu cầu, 
hồ sơ dự thầu/hồ sơ đề xuất, đảm bảo tuân thủ quy định pháp luật áp dụng cho 
hợp đồng. 

2. Phạm vi điều chỉnh và đối tượng áp dụng Nghị định số 50/2021/NĐ-CP 
ngày 01/4/2021 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 
37/2015/NĐ-CP ngày 22/4/2015 của Chính phủ quy định chi tiết về hợp đồng 
xây dựng đã được quy định tại khoản 1 Điều 1. Theo đó, đối với các dự án sử 
dụng vốn khác như nêu tại văn bản số 082021/CV-SMZ thì các bên tham khảo 
quy định tại Nghị định này để xác lập và quản lý hợp đồng xây dựng. 

3. Đối với các nội dung cụ thể tại văn bản số 082021/CV-SMZ như sau: 
- Hợp đồng EPC là hợp đồng để thực hiện các công việc từ thiết kế, mua 

sắm vật tư, thiết bị đến thi công xây dựng công trình, hạng mục công trình và 
chạy thử, nghiệm thu, bàn giao cho bên giao thầu. Theo đó, Công ty TNHH 
Shimizu Việt Nam căn cứ phạm vi công việc phải thực hiện theo hợp đồng để 
xác định hợp đồng ký kết giữa các bên có phải là hợp đồng EPC hay không. 

- Trường hợp áp dụng loại hợp đồng tổng thầu EPC, việc giám sát thi công 
xây dựng được thực hiện theo quy định tại khoản 3 Điều 19 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. 

Trên đây là ý kiến của Bộ Xây dựng, đề nghị Công ty TNHH Shimizu 
Việt Nam nghiên cứu, thực hiện./. 
Nơi nhận: 
- Như trên; 
- TTr Bùi Hồng Minh (để b/c); 
- Lưu: VT, Cục KTXD (BTB). 
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