Bé kÕ ho¹ch vµ ®Çu t
Tæng côc thèng kª
_____________________________________

Tµi liÖu tham kh¶o

(Lu hµnh néi bé)

QuyÓn E: Chuyªn ngµnh Quản lý đầu tư xây dựng cơ bản
(sö dông kÌm víi c¸c v¨n b¶n cña Nhµ níc
trong lÜnh vùc đầu tư xây dựng cơ bản)

Hµ Néi, th¸ng 10 n¨m 2012

BỘ KẾ HOẠCH VÀ ĐẦU TƯ

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
Số: 66/QĐ-BKH

Hà Nội, ngày 15 tháng 01 năm 2008

QUYẾT ĐỊNH
Ban hành Quy định dướng dẫn quản lý dự án đầu tư xây dựng
trụ sở Phòng Thống kê cấp huyện
BỘ TRƯỞNG BỘ KẾ HOẠCH VÀ ĐẦU TƯ
Căn cứ Luật Xây dựng số 16/2003/QH11 ngày 26 tháng 11 năm 2003 của Quốc
hội nước cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam;
Căn cứ Luật Đấu thầu số 61/2005/QH11 ngày 29 tháng 11 năm 2005 của Quốc
hội nước cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam;
Căn cứ Nghị định số 61/2003/NĐ-CP ngày 06 tháng 6 năm 2003 của Chính phủ
quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Kế hoạch và Đầu tư;
Theo đề nghị của Tổng cục trưởng Tổng cục Thống kê,
QUYẾT ĐỊNH:
Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định này Quy định hướng dẫn quản lý dự án
đầu tư xây dựng trụ sở Phòng Thống kê cấp huyện.
Điều 2. Quyết định này có hiệu lực từ ngày 15/01/2008.
Mọi quy định trước đây trái với Quy định này đều bãi bỏ.
Điều 3. Tổng cục trưởng Tổng cục Thống kê, Vụ trưởng Vụ Kế hoạch tài chính
Tổng cục Thống kê, Chánh Văn phòng Tổng cục Thống kê, Cục trưởng Cục Thống kê
tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương, Trưởng phòng Thống kê quận, huyện, thị xã,
thành phố trực thuộc tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương và thủ trưởng các đơn vị có
liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.
Nơi nhận:
- Như Điều 3;
- Lãnh đạo Bộ Kế hoạch và Đầu tư ;
- Tổng cục Thống kê;
- Lưu: VT.

KT. BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG
Đã ký

Nguyễn Đức Hòa
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BỘ KẾ HOẠCH
VÀ ĐẦU TƯ
________________

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc
lập – Tự do – Hạnh phúc
__________________________________

QUY ĐỊNH
Hướng dẫn quản lý dự án đầu tư xây dựng trụ sở
Phòng Thống kê cấp huyện
(Ban hành theo Quyết định số: 66/QĐ-BKH ngày 15 tháng 01 năm 2008
của Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư)
____________________________

Bước 1: Đề xuất nhu cầu đầu tư
1. Căn cứ vào nhu cầu xây dựng trụ sở làm việc, Trưởng phòng Phòng Thống lập
tờ trình gửi Cục trưởng Cục Thống kê đề xuất nhu cầu đầu tư xây dựng trụ sở làm việc
cho Phòng Thống kê.
2. Đề xuất nhu cầu đầu tư phải dựa đồng thời vào ba căn cứ sau:
a) Chưa có trụ sở làm việc; có trụ sở làm việc nhưng đã xuống cấp hoặc diện tích
làm việc quá thiếu so với tiêu chuẩn, định mức quy định hiện hành;
b) UBND huyện không có điều kiện bố trí phòng làm việc cho Phòng Thống kê
trong khu hành chính của huyện (được thể hiện bằng văn bản của UBND huyện);
c) UBND huyện có điều kiện bố trí đất để xây dựng trụ sở làm việc cho Phòng
Thống kê (được thể hiện bằng văn bản của UBND huyện).
Bước 2: Xin chủ trương đầu tư
Cục trưởng Cục Thống kê thẩm định đề xuất nhu cầu đầu tư của Phòng Thống kê
huyện và lập Tờ trình xin chủ trương đầu tư kèm theo Đề xuất nhu cầu đầu tư gửi Tổng
cục trưởng Tổng cục Thống kê trước ngày 31 tháng 05 của năm trước năm kế hoạch để
xem xét, phê duyệt.
Bước 3: Phê duyệt chủ trương đầu tư
Sau khi nhận được Tờ trình xin chủ trương đầu tư của các đơn vị, Vụ Kế hoạch tài
chính thẩm định và lập Danh mục dự án đầu tư báo cáo Tổng cục trưởng Tổng cục
Thống kê xem xét, quyết định.
Tổng cục trưởng Tổng cục Thống kê phê duyệt chủ trương đầu tư trước ngày 15
tháng 6 năm trước năm kế hoạch.
Bước 4: Giao nhiệm vụ chủ đầu tư
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Sau khi có văn bản phê duyệt chủ trương đầu tư của Tổng cục trưởng Tổng cục
Thống kê, Cục trưởng Cục Thống kê có trách nhiệm lựa chọn chủ đầu tư và ra Quyết
định giao nhiệm vụ chủ đầu tư. Chủ đầu tư dự án đầu tư xây dựng trụ sở cấp huyện là
Phòng Thống kê cấp huyện - đơn vị trực tiếp quản lý, sử dụng công trình. Trường hợp
Phòng Thống kê cấp huyện không đủ điều kiện, năng lực làm chủ đầu tư thì Cục trưởng
Cục Thống kê lựa chọn đơn vị trực thuộc có đủ điều kiện làm chủ đầu tư và Trưởng
phòng Thống kê huyện có trách nhiệm tham gia hoặc cử người tham gia với chủ đầu tư
để quản lý đầu tư xây dựng công trình và tiếp nhận quản lý, sử dụng khi công trình hoàn
thành.
Chủ đầu tư chịu trách nhiệm trước Cục trưởng Cục Thống kê và pháp luật toàn bộ
việc quản lý và tổ chức thực hiện dự án theo thẩm quyền của chủ đầu tư dự án và Quy
định này.
Bước 5: Lập Kế hoạch vốn đầu tư
Chủ đầu tư có trách nhiệm lập Kế hoạch vốn đầu tư (năm kế hoạch) của Dự án
gửi Cục trưởng Cục Thống kê. Cục trưởng Cục Thống kê tổng hợp, lập Kế hoạch vốn
đầu tư (năm kế hoạch) của Cục Thống kê gửi Tổng cục Thống kê chậm nhất ngày 05
tháng 7 năm trước năm kế hoạch. Kế hoạch vốn đầu tư phải thể hiện được quy mô công
trình, khái toán và dự kiến thời gian thực hiện dự án.
Căn cứ Kế hoạch vốn đầu tư (năm kế hoạch) của các đơn vị, Vụ Kế hoạch tài
chính tiến hành tổng hợp, lập Kế hoạch vốn đầu tư (năm kế hoạch) của ngành trình lãnh
đạo Tổng cục Thống kê. Kế hoạch vốn đầu tư của ngành được gửi Bộ Kế hoạch và Đầu
tư, Bộ Tài chính chậm nhất vào ngày 15 tháng 7 năm trước năm kế hoạch.
Bước 6: Lựa chọn hình thức quản lý dự án
Chủ đầu tư lựa chọn một trong những hình thức quản lý dự án như sau:
1. Sử dụng bộ máy chuyên môn của mình để quản lý, điều hành dự án;
2. Thuê người có chuyên môn, kinh nghiệm để giúp quản lý thực hiện dự án.
Bước 7: Lập Báo cáo kinh tế - kỹ thuật xây dựng công trình
1. Báo cáo kinh tế - kỹ thuật bao gồm:
a) Thuyết minh báo cáo kinh tế kỹ thuật;
b) Bản vẽ thiết kế thi công;
c) Dự toán xây dựng công trình.
Nội dung của Báo cáo kinh tế- kỹ thuật xây dựng công trình thực hiện theo quy
định tại Khoản 4 Điều 35 của Luật Xây dựng.
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2. Chủ đầu tư dự án có trách nhiệm lựa chọn đơn vị tư vấn theo quy định của pháp
luật đấu thầu hiện hành có đủ tư cách pháp nhân, đủ năng lực và kinh nghiệm để lập Báo
cáo kinh tế - kỹ thuật xây dựng công trình.
3. Báo cáo kinh tế - kỹ thuật xây dựng công trình phải bảo đảm các yêu cầu sau:
a) Quy mô dự án thực hiện theo quy định tại Điều 7 Quy định này và phải phù
hợp với quy hoạch do cơ quan có thẩm quyền của địa phương quy định;
b) Thiết kế bản vẽ thi công kèm theo Báo cáo kinh tế - kỹ thuật phải tuân thủ các
quy chuẩn, tiêu chuẩn xây dựng do cơ quan nhà nước có thẩm quyền ban hành và phải
được thể hiện trên các bản vẽ theo quy định;
c) Dự toán phải đầy đủ khối lượng được thể hiện trên bản vẽ thiết kế thi công; phải
tuân thủ các quy định, định mức chi phí đầu tư xây dựng và đơn giá xây dựng cơ bản do
cơ quan nhà nước có thẩm quyền ban hành;
Việc lập dự toán thực hiện theo Nghị định số 112/2009/NĐ-CP ngày 14/12/2009
của Chính phủ về quản lý chi phí đầu tư xây dựng công trình; Thông tư số 04/2010/TTBXD ngày 26/5/2010 của Bộ Xây dựng hướng dẫn lập và quản lý chi phí đầu tư xây
dựng công trình.
d) Báo cáo kinh tế - kỹ thuật phải được lập thành 8 bộ.
Bước 8: Thẩm định thiết kế bản vẽ thi công và dự toán công trình
Chủ đầu tư có trách nhiệm tổ chức thẩm định thiết kế bản vẽ thi công và dự toán
công trình trước khi trình Cục trưởng Cục Thống kê phê duyệt Báo cáo kinh tế - kỹ thuật
(trường hợp cần thiết, chủ đầu tư có thể thuê tư vấn thẩm tra để làm cơ sở cho việc thẩm
định. Sau khi có kết quả thẩm tra của tư vấn, chủ đầu tư lập Báo cáo kết quả thẩm định
thiết kế bản vẽ thi công và dự toán công trình; Tờ trình thẩm định báo cáo kinh tế kỹ
thuật theo phụ lục số 1, số 2 của Thông tư số 03/2009/TT-BXD).
Bước 9: Phê duyệt Báo cáo kinh tế - kỹ thuật
1. Cục trưởng Cục Thống kê có trách nhiệm tổ chức thẩm định báo cáo kinh tế kỹ thuật trước khi phê duyệt.
2. Để công trình được cấp vốn, khởi công trong năm kế hoạch thì Báo cáo kinh tế
- kỹ thuật phải được phê duyệt chậm nhất vào ngày 31 tháng 10 năm trước năm kế hoạch
(Quyết định phê duyệt Báo cáo kinh tế - kỹ thuật theo mẫu số 4 của Thông tư số
03/2009/TT-BXD).
Bước 10: Đăng ký chỉ tiêu kế hoạch vốn đầu tư xây dựng
Sau khi quyết định phê duyệt Báo cáo kinh tế - kỹ thuật, Cục trưởng Cục Thống
kê lập Tờ trình gửi Tổng cục Thống kê đăng ký chỉ tiêu kế hoạch vốn đầu tư dự án xây
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dựng trụ sở cấp huyện kèm theo một (01) bộ Báo cáo kinh tế - kỹ thuật đã được duyệt.
Hồ sơ gửi đến Tổng cục Thống kê chậm nhất là ngày 15 tháng 11 năm trước năm kế
hoạch.
Hồ sơ gồm:
- Quyết định giao nhiệm vụ chủ đầu tư;
- Phương án và báo cáo khảo sát địa chất + dự toán khảo sát (nếu có);
- Thuyết minh Báo cáo KTKT;
- Thuyết minh tính toán kết cấu;
- Hồ sơ TKKT + Dự toán (đã được thẩm tra);
- Báo cáo kết quả thẩm tra TKKT + Dự toán của đơn vị tư vấn thẩm tra;
- Báo cáo kết quả thẩm định TKKT + Dự toán của Chủ đầu tư;
- Tờ trình thẩm định Báo cáo KTKT của Chủ đầu tư;
- Quyết định phê duyệt Báo cáo KTKT (02 bản);
Bước 11: Phân bổ và giao chỉ tiêu kế hoạch vốn đầu tư xây dựng
Căn cứ kế hoạch vốn đầu tư của ngành đã được cơ quan nhà nước có thẩm quyền
giao và hồ sơ đăng ký chỉ tiêu kế hoạch vốn đầu tư xây dựng của các đơn vị, Vụ Kế
hoạch tài chính xem xét lập kế hoạch phân bổ vốn đầu tư của ngành trình lãnh đạo Tổng
cục Thống kê xem xét, phê duyệt. Sau khi phân bổ vốn đầu tư, Tổng cục Thống kê gửi
kế hoạch vốn đầu tư cho Bộ Kế hoạch và đầu tư, Bộ Tài chính chậm nhất vào ngày 15
tháng 12 năm trước năm kế hoạch.
Sau khi việc phân bổ được Bộ Tài chính thẩm tra, chấp thuận, Tổng cục trưởng
Tổng cục Thống kê ban hành Quyết định giao chỉ tiêu kế hoạch khối lượng đầu tư xây
dựng cho chủ đầu tư để thực hiện, đồng thời gửi Kho bạc nhà nước nơi dự án mở tài
khoản và Cục trưởng Cục Thống kê để theo dõi, làm căn cứ kiểm soát, thanh toán vốn.
Bước 12: Xin cấp giấy phép xây dựng
Sau khi nhận được Quyết định giao chỉ tiêu kế hoạch vốn đầu tư (năm kế hoạch),
chủ đầu tư làm thủ tục xin cấp giấy phép xây dựng theo Quy định tại Điều 19, Điều 20
Nghị định số 12/2009/NĐ-CP ngày 12/02/2009 của chính phủ về quản lý dự án đầu tư
xây dựng công trình và Nghị định số 83/2009/NĐ-CP ngày 15/10/2009 về sửa đổi, bổ
sung một số điều của Nghị định 12/2009/NĐ-CP ngày 12/02/2009.
Bước 13: Lựa chọn nhà thầu để thực hiện các công việc trong hoạt động
xây dựng (nhà thầu xây dựng, đơn vị tư vấn giám sát, đơn vị cung cấp thiết bị).
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1. Chủ đầu tư chịu trách nhiệm lựa chọn nhà thầu theo quy định của Luật Đấu
thầu, Nghị định số 85/2009/NĐ-CP ngày 15 tháng 10 năm 2009 của Chính phủ và các
văn bản hướng dẫn liên quan khác, đồng thời phải chịu trách nhiệm trước pháp luật về
những thiệt hại do việc lựa chọn nhà thầu không đủ điều kiện năng lực, kinh nghiệm gây
ra.
2. Trường hợp đáp ứng điều kiện theo quy định tại Mục đ, Khoản 1, Điều 20 Luật
Đấu thầu, chủ đầu tư có thể lựa chọn nhà thầu theo hình thức chỉ định thầu, trong trường
hợp thấy không cần thiết chủ đầu tư có thể tổ chức đấu thầu. (CĐT lập HSYC gửi cho
một nhà thầu được chỉ định sau đó xem xét HSĐX của nhà thầu nhằm đánh giá khả năng
đáp ứng yêu cầu về năng lực và kinh nghiệm của đơn vị được lựa chọn chỉ định. Trường
hợp đấu thầu, CĐT lập Tờ trình phê duyệt kế hoạch đấu thầu theo phụ lục 1 của Nghị
định số 85/2009/NĐ-CP ngày 15/10/2009).
Bước 14:

Ký hợp đồng xây dựng

Chủ đầu tư có trách nhiệm ký hợp đồng xây dựng theo quy định tại Nghị định số
48/2010/NĐ-CP ngày 07/5/2010 của Chính phủ quy định về Hợp đồng trong hoạt động
xây dựng.
Bước 15: Quản lý thi công xây dựng công trình
1 Quản lý chất lượng công trình được thực hiện theo quy định tại Nghị định số
209/2004/NĐ-CP ngày 16 tháng 12 năm 2004 của Chính phủ về quản lý chất lượng công
trình xây dựng; Nghị định số 49/2008/NĐ-CP ngày 17/4/2008 sửa đổi bổ sung một số
điều của Nghị định số 209/2004/NĐ–CP ngày 16/12/2004 của Chính phủ về quản lý chất
lượng công trình xây dựng.
2. Quản lý tiến độ xây dựng: Chủ đầu tư có trách nhiệm phối hợp với nhà thầu thi
công xây dựng, tư vấn giám sát và các bên có liên quan theo dõi, giám sát tiến độ thi công
xây dựng công trình và điều chỉnh tiến độ trong trường hợp tiến độ thi công xây dựng ở
một số giai đoạn bị kéo dài nhưng không được làm ảnh hưởng đến tổng tiến độ của dự
án.
Trường hợp xét thấy tiến độ của dự án bị kéo dài thì chủ đầu tư phải báo cáo Cục
trưởng Cục Thống kê để quyết định việc điều chỉnh tiến độ của dự án.
3. Quản lý khối lượng thi công xây dựng công trình: Việc thi công xây dựng công
trình phải được thực hiện theo khối lượng của thiết kế được duyệt.
Chủ đầu tư có trách nhiệm tính toán, xác định khối lượng thi công xây dựng với
nhà thầu thi công xây dựng, tư vấn giám sát theo thời gian hoặc giai đoạn thi công và
được đối chiếu với khối lượng thiết kế được duyệt để làm cơ sở nghiệm thu, thanh toán
theo hợp đồng.
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Khi có khối lượng phát sinh ngoài thiết kế, dự toán xây dựng công trình được
duyệt thì chủ đầu tư có trách nhiệm cùng nhà thầu thi công xây dựng xem xét, báo cáo
Cục trưởng Cục Thống kê để xem xét, quyết định trong phạm vi tổng mức đầu tư được
duyệt.
Việc điều chỉnh tổng mức đầu tư được thực hiện theo Khoản 1 Điều 24 Quy định
này.
Khối lượng phát sinh được chủ đầu tư, Cục trưởng Cục Thống kê chấp thuận, phê
duyệt là cơ sở để thanh toán, quyết toán công trình.
Nghiêm cấm việc khai khống, khai tăng khối lượng hoặc thông đồng giữa các bên
tham gia dẫn đến làm sai khối lượng thanh toán.
4. Quản lý an toàn lao động trên công trường xây dựng: Chủ đầu tư có trách
nhiệm phối hợp với nhà thầu thi công xây dựng và các bên có liên quan thường xuyên
kiểm tra giám sát công tác an toàn lao động trên công trường. Khi phát hiện có vi phạm
về an toàn lao động thì phải đình chỉ thi công xây dựng. Người để xảy ra vi phạm về an
toàn lao động thuộc phạm vi quản lý của mình phải chịu trách nhiệm trước pháp luật.
5. Quản lý môi trường xây dựng: Chủ đầu tư có trách nhiệm phối hợp cùng nhà
thầu thi công xây dựng kiểm tra giám sát việc thực hiện bảo vệ môi trường xây dựng
trong quá trình thi công xây dựng công trình. Trường hợp nhà thầu thi công xây dựng
không tuân thủ các quy định về bảo vệ môi trường thì chủ đầu tư có quyền đình chỉ thi
công xây dựng và yêu cầu nhà thầu thực hiện đúng biện pháp bảo vệ môi trường.
Bước 16: Quản lý chi phí đầu tư dự án xây dựng công trình
1. Nguyên tắc quản lý:
Tổng mức đầu tư, dự toán xây dựng công trình phải được tính đúng, tính đủ và
phù hợp độ dài thời gian xây dựng công trình. Tổng mức đầu tư là chi phí tối đa mà chủ
đầu tư được phép sử dụng để xây dựng công trình. Chủ đầu tư chịu trách nhiệm toàn diện
về việc quản lý chi phí đầu tư xây dựng công trình từ giai đoạn chuẩn bị đầu tư đến khi
kết thúc xây dựng đưa công trình vào khai thác, sử dụng.
Tổng mức đầu tư đã được phê duyệt chỉ được điều chỉnh trong các trường hợp sau
đây:
a) Xuất hiện yếu tố bất khả kháng: động đất, bão, lũ, lụt, lốc, sóng thần, lở đất;
chiến tranh hoặc có nguy cơ xảy ra chiến tranh và có tác động trực tiếp đến công trình
xây dựng.
b) Khi quy hoạch xây dựng đã phê duyệt được điều chỉnh có ảnh hưởng trực tiếp
tới tổng mức đầu tư xây dựng công trình.
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c) Do người quyết định đầu tư thay đổi, điều chỉnh quy mô công trình khi thấy
xuất hiện các yếu tố mới đem lại hiệu quả kinh tế - xã hội cao hơn.
Trường hợp phải điều chỉnh tổng mức đầu tư thì chủ đầu tư có trách nhiệm trình
Cục trưởng Cục Thống kê xem xét, báo cáo Tổng cục trưởng Tổng cục Thống kê trước
khi quyết định.
2. Tạm ứng, thanh toán:
Chủ đầu tư thực hiện tạm ứng, thanh toán vốn đầu tư xây dựng công trình theo
hướng dẫn tại Thông tư số 86/2011/TT-BTC ngày 17 tháng 6 năm 2011 của Bộ Tài
chính quy định về quản lý, thanh toán vốn đầu tư và vốn sự nghiệp có tính chất đầu tư
thuộc nguồn vốn ngân sách nhà nước.
3. Quyết toán vốn đầu tư xây dựng công trình:
a) Chủ đầu tư có trách nhiệm thực hiện quyết toán vốn đầu tư xây dựng công trình
theo Thông tư số 19/2011/TT-BTC ngày 14 tháng 02 năm 2011 của Bộ Tài chính quy
định về quyết toán dự án hoàn thành thuộc nguồn vốn ngân sách nhà nước.
b) Cục trưởng Cục Thống kê có thẩm quyền quyết định phê duyệt quyết toán vốn
đầu tư dự án hoàn thành và chịu trách nhiệm trước pháp luật về quyết định của mình.
Cục trưởng Cục Thống kê sử dụng bộ phận chức năng thuộc quyền quản lý để
trực tiếp thẩm tra quyết toán vốn đầu tư dự án hoàn thành.
Trong trường hợp cần thiết, Cục trưởng Cục Thống kê có thể thuê một đơn vị
kiểm toán có đủ tư cách pháp nhân và năng lực để thực hiện kiểm toán quyết toán công
trình hoàn thành và sử dụng bộ phận chức năng thuộc quyền quản lý thẩm tra lại đối với
các dự án thuê kiểm toán vốn đầu tư trước khi phê duyệt.
Bước17: Nghiệm thu, bàn giao công trình xây dựng
Việc bàn giao công trình hoàn thành đưa vào sử dụng được thực hiện theo Điều
80 Luật Xây dựng.
1. Việc nghiệm thu công trình xây dựng phải thực hiện các quy định sau đây:
a) Tuân theo các quy định về quản lý chất lượng xây dựng công trình;
b) Nghiệm thu từng công việc, từng bộ phận, từng giai đoạn, từng hạng mục công
trình, nghiệm thu đưa công trình vào sử dụng. Riêng các bộ phận bị che khuất của công
trình phải được nghiệm thu và vẽ bản vẽ hoàn công trước khi tiến hành các công việc tiếp
theo;
c) Chỉ được nghiệm thu khi đối tượng nghiệm thu đã hoàn thành và có đủ hồ sơ
theo quy định;
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d) Công trình chỉ được nghiệm thu đưa vào sử dụng khi đảm bảo đúng yêu cầu
thiết kế, bảo đảm chất lượng và đạt các tiêu chuẩn theo quy định.
2. Việc bàn giao công trình xây dựng phải thực hiện các quy định sau đây:
a) Bảo đảm các yêu cầu về nguyên tắc, nội dung và trình tự bàn giao công trình đã
xây dựng xong đưa vào sử dụng theo quy định của pháp luật về xây dựng;
b) Bảo đảm an toàn trong vận hành, khai thác khi đưa công trình vào sử dụng.
3. Nhà thầu thi công xây dựng công trình có trách nhiệm hoàn thiện thi công xây
dựng, thu dọn hiện trường, lập bản vẽ hoàn công và chuẩn bị các tài liệu để phục vụ việc
nghiệm thu công trình và bàn giao công trình.
4. Chủ đầu tư xây dựng công trình có trách nhiệm tổ chức nghiệm thu, tiếp nhận
công trình xây dựng. Người tham gia nghiệm thu, bàn giao công trình phải chịu trách
nhiệm cá nhân về sản phẩm do mình xác nhận trong quá trình thi công xây dựng công
trình và bàn giao công trình xây dựng.
Bước 18: Lưu trữ hồ sơ thiết kế, bản vẽ hoàn công công trình
Chủ đầu tư chịu trách nhiệm lưu trữ hồ sơ, thiết kế, bản vẽ hoàn công công trình
theo quy định tại Thông tư số 02/2006/TT-BXD ngày 07 tháng 5 năm 2006 của Bộ Xây
dựng hướng dẫn lưu trữ hồ sơ thiết kế, bản vẽ hoàn công công trình xây dựng.
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II. DANH MỤC MỘT SỐ TÀI LIỆU HIỆN HÀNH
CÓ LIÊN QUAN ĐẾN QUẢN LÝ VỀ ĐẦU TƯ
Số
T
T
I
1
2

Ngày tháng
năm ban
hành

Cơ quan
ban hành

Các văn bản Luật
16/2003/QH11
61/2005/QH11

26/11/2003
29/11/2005

Quốc hội
Quốc hội

3

38/2009/QH12

19/6/2009

Quốc hội

II

Nghị định, Quyết
định của Chính
phủ

1

209/2004/NĐ-CP

16/12/2004

Chính phủ

2

49/2008/NĐ-CP

18/4/2008

Chính phủ

3

12/2009/NĐ-CP

10/02/2009

Chính phủ

4

83/2009/NĐ-CP

15/10/2009

Chính phủ

5

112/2009/NĐ-CP

14/12/2009

Chính phủ

6

85/2009/NĐ-CP

15/10/2009

Chính phủ

7

147/1999/QĐ-TTg

05/7/1999

Thủ tướng
Chính phủ

8

260/2006/QĐ-TTg

14/11/2006

Thủ tướng
Chính phủ

9

48/2010/NĐ-CP

07/5/2010

Chính phủ

IV

Thông tư, Quyết
định của Bộ Xây
dựng

1

08/2011/TT-BXD

28/6/2011

Bộ Xây dựng

2

09/2011/TT-BXD

28/6/2011

3

957/QĐ-BXD

29/9/2009

V

Thông tư của Bộ
Tài chính

1

19/2011/TT-BTC

14/02/2011

Bộ Tài chính

2

86/2011/TT-BTC

17/6/2011

Bộ Tài chính

Ký hiệu văn bản

Nội dung

Luật Xây dựng
Luật Đấu thầu
Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của các Luật
liên quan đến đầu tư XDCB.

Nghị định về quản lý chất lượng công trình xây
dựng;
Nghị định về sửa đổi, bổ sung một số điều của
Nghị định số 209/2004/NĐ-CP ngày 16/12/2004;
Nghị định về quản lý dự án đầu tư xây dựng công
trình
Nghị định về sửa đổi, bổ sung một số điều của
Nghị định số 12/2009/NĐ-CP .
Nghị định về quản lý chi phí đầu tư xây dựng
công trình;
Nghị định về hướng dẫn thi hành Luật đấu thầu và
lựa chọn nhà thầu xây dựng theo Luật xây dựng
Quyết định quy định về tiêu chuẩn, định mức sử
dụng trụ sở làm việc tại các cơ quan nhà nước,
đơn vị sự nghiệp.
Quyết định về việc sửa đổi, bổ sung Quyết định
147/1999/QĐ-TTg.
Nghị định về Hợp đồng trong hoạt động xây
dựng.

Thông tư hướng dẫn mẫu hợp đồng một số công
việc tư vấn xây dựng.
Thông tư hướng dẫn mẫu hợp đồng thi công xây
Bộ Xây dựng
dựng công trình.
Quyết định về việc công bố định mức chi phí quản
Bộ Xây dựng
lý dự án và tư vấn đầu tư xây dựng công trình.

Thông tư quy định về quyết toán dự án hoàn thành
thuộc nguồn vốn nhà nước.
Thông tư quy định về quản lý, thanh toán vốn đầu
tư và vốn sự nghiệp có tính chất đầu tư thuộc
nguồn vốn ngân sách nhà nước.
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Môc lôc

STT

Néi dung

Trang

1

QuyÕt ®Þnh cña Bé trëng Bé KÕ ho¹ch vµ §Çu t vÒ viÖc
Ban hµnh Ban hành Quy định dướng dẫn quản lý dự án đầu tư
xây dựng trụ sở Phòng Thống kê cấp huyện

2

2

Mét sè v¨n b¶n ph¸p luËt liªn quan ®Õn ®Çu t x©y dùng
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