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NGHỊ ĐỊNH 

SỬA ĐỔI, BỔ SUNG MỘT SỐ ĐIỀU CỦA NGHỊ ĐINH SỐ 37/2015/NĐ-CP NGÀY 22 

THÁNG 4 NĂM 2015 CỦA CHÍNH PHỦ QUY ĐỊNH CHI TIẾT VỀ HỢP ĐỒNG XÂY 

DỰNG 

CHÍNH PHỦ 

Căn cứ Luật Tổ chức Chính phủ ngày 25 tháng 12 năm 2001; 

Căn cứ Luật Xây dựng ngày 18 tháng 6 năm 2014; 

Theo đề nghị của Bộ trưởng Bộ Xây dựng, 

Chính phủ ban hành Nghị định sửa đổi, bổ sung một số Điều của Nghị định số 37/2015/NĐ-CP 

ngày 22 tháng 4 năm 2015 của Chính phủ quy định chi tiết về hợp đồng xây dựng. 

NGHỊ ĐỊNH: 

Điều 1. Sửa đổi, bổ sung một số điều Nghị đinh số 37/2015/NĐ-CP ngày 22 tháng 4 năm 

2015 của Chính phủ quy định chi tiết về hợp đồng xây dựng như sau: 

1. Sửa đổi, bổ sung điểm g khoản 1 Điều 3 như sau: 

“Điều 3. Các loại hợp đồng xây dựng 

g) Hợp đồng thiết kế - cung cấp thiết bị công nghệ và thi công xây dựng công trình (viết tắt là EPC) là hợp 
đồng để thực hiện các công việc từ thiết kế, cung cấp thiết bị công nghệ đến thi công xây dựng công 
trình, hạng mục công trình; hợp đồng tổng thầu EPC là hợp đồng thiết kế - cung cấp thiết bị công nghệ và 
thi công xây dựng tất cả các công trình của một dự án đầu tư xây dựng. 

Hợp đồng EPC chỉ áp dụng đối với những dự án, gói thầu xây dựng cần rút ngắn thời gian thực hiện; 
những dự án, gói thầu xây dựng có yêu cầu cao về kỹ thuật, công nghệ và phải đảm bảo tính đồng bộ từ 
khâu thiết kế, cung cấp thiết bị, thi công xây dựng công trình đến khâu đào tạo vận hành, chuyển giao 
công trình. 

2. Bổ sung khoản 5 vào Điều 4 như sau: 

“Điều 4. Nguyên tắc ký kết hợp đồng xây dựng 

5. Trước khi ký kết hợp đồng EPC các bên phải thỏa thuận cụ thể những nội dung chủ yếu sau: 

a) Phạm vi công việc dự kiến thực hiện theo hợp đồng EPC; 

b) Vị trí xây dựng, hướng tuyến công trình, loại, cấp công trình; quy mô, công suất và phương 

án sản phẩm được lựa chọn, năng lực khai thác sử dụng; 

c) Các thông tin về các tài liệu, số liệu về điều kiện tự nhiên, địa chất công trình, địa chất thủy 

văn, thủy văn của khu vực nơi xây dựng công trình; 

d) Các yêu cầu về thiết kế xây dựng và một số thông số thiết kế ban đầu; 

đ) Các phương án công nghệ, kỹ thuật, thiết bị và thương mại; xuất xứ thiết bị, sản phẩm; 



e) Phương án kết nối hạ tầng kỹ thuật trong và ngoài phạm vi công trình; giải pháp phòng, 

chống cháy, nổ thuộc phạm vi của gói thầu EPC; 

g) Giải pháp về xây dựng, vật liệu chủ yếu được sử dụng; 

h) Các yêu cầu về quản lý chất lượng công trình xây dựng, thử nghiệm, vận hành chạy thử, bảo 

hành và bảo trì công trình; 

i) Giải pháp về kiến trúc, mặt bằng, mặt cắt, mặt đứng công trình, các kích thước, kết cấu chính 

của công trình xây dựng thuộc phạm vi của gói thầu EPC; 

k) Danh mục và mức độ áp dụng các quy chuẩn, tiêu chuẩn kỹ thuật được sử dụng trong thiết kế, 

cung cấp thiết bị và thi công xây dựng công trình; 

l) Các chỉ dẫn kỹ thuật đối với vật tư, thiết bị, dịch vụ kỹ thuật; 

m) Yêu cầu về năng lực và kinh nghiệm của bên nhận thầu đối với gói thầu, gồm: năng lực về 

thiết kế, cung cấp thiết bị công nghệ và thi công xây dựng công trình; 

n) Yêu cầu về bảo vệ môi trường, bảo đảm an toàn, phòng chống cháy nổ và những vấn đề khác. 

o) Các yêu cầu liên quan đến các thủ tục phê duyệt; số lượng các loại hồ sơ, tài liệu và mốc thời 

gian phải nộp cho bên giao thầu; 

p) Kế hoạch tiến độ thực hiện và các mốc hoàn thành những công việc, hạng mục công trình chủ 

yếu và toàn bộ công trình để đưa vào khai thác, sử dụng; 

q) Phân định trách nhiệm giữa bên giao thầu và bên nhận thầu về cung cấp điện, nước, thông tin 

liên lạc, đường giao thông nội bộ và các dịch vụ khác có sẵn trên công trường và việc xử lý giao 

diện giữa các gói thầu trong cùng một dự án xây dựng.” 

3. Bổ sung khoản 7 vào Điều 7 như sau: 

“Điều 7. Quản lý thực hiện hợp đồng xây dựng 

7. Đối với hợp đồng EPC: 

a) Trước khi tiến hành mua sắm vật tư, thiết bị công nghệ cho hợp đồng EPC bên nhận thầu phải 

tiến hành lập các yêu cầu để trình bên giao thầu cho ý kiến chấp thuận trước khi tiến hành mua 

sắm nếu các bên có thỏa thuận trong hợp đồng. Việc chấp thuận của bên giao thầu không làm 

giảm trách nhiệm của bên nhận thầu đối với việc mua sắm vật tư, thiết bị cho hợp đồng EPC. 

b) Bên nhận thầu có thể tiến hành mua sắm trực tiếp hoặc thuê thầu phụ để mua sắm vật tư, thiết 

bị cho hợp đồng EPC. Trường hợp thuê thầu phụ để mua sắm vật tư, thiết bị, thì nhà thầu phải 

thoả thuận và thống nhất với bên giao thầu các yêu cầu đối với nhà thầu phụ cung cấp vật tư, 

thiết bị trước khi tiến hành lựa chọn nhà thầu phụ nhưng không được làm thay đổi yêu cầu kỹ 

thuật, xuất xứ, công nghệ trong hợp đồng EPC đã ký.” 



4. Sửa đổi, bổ sung điểm d khoản 2 Điều 13 như sau: 

“Điều 13. Yêu cầu về chất lượng sản phẩm và nghiệm thu, bàn giao sản phẩm hợp đồng xây dựng 

d) Đối với những công việc theo yêu cầu phải được nghiệm thu trước khi chuyển qua các công việc khác, 
bên nhận thầu phải thông báo trước cho bên giao thầu để nghiệm thu theo quy định của pháp luật về 
quản lý chất lượng công trình xây dựng và phải có ảnh chụp để lưu hồ sơ trước khi chuyển quan thực 
hiện công việc khác;” 

5. Sửa đổi, bổ sung khoản 3 Điều 18 như sau: 

“Điều 18. Tạm ứng hợp đồng xây dựng 

3. Mức tạm ứng, thời điểm tạm ứng và việc thu hồi tạm ứng phải được các bên thỏa thuận cụ thể trong 
hợp đồng. Mức tạm ứng và số lần tạm ứng hợp đồng xây dựng phải được ghi cụ thể trong hồ sơ mời 
thầu, hồ sơ yêu cầu hoặc trong dự thảo hợp đồng xây dựng gửi cho bên nhận thầu để bên nhận thầu làm 
cơ sở tính toán giá dự thầu, giá đề xuất. 

Việc thu hồi tạm ứng được bắt đầu khi giá trị thanh toán cộng dồn đạt 30% giá trị hợp đồng tại thời điểm 
ký kết.” 

6. Sửa đổi, bổ sung khoản 4, 5 và 6 Điều 19 như sau: 

“Điều 19. Thanh toán hợp đồng xây dựng 

4. Trường hợp trong kỳ thanh toán các bên chưa đủ điều kiện để thanh toán theo đúng quy định 

của hợp đồng (chưa có dữ liệu để điều chỉnh giá, chưa đủ thời gian để xác định chất lượng sản 

phẩm,...) thì có thể tạm thanh toán. Khi đã đủ điều kiện để xác định giá trị thanh toán thì bên giao 

thầu phải thanh toán cho bên nhận thầu theo đúng quy định tại khoản 3 Điều này.  

Đối với các vật tư, vật liệu, thiết bị đặc thù cần thiết phải mua và thanh toán trước khi đưa vào 

công trình để đáp ứng tiến độ của dự án, thì các bên có thể thỏa thuận thanh toán cho phần giá 

trị vật tư, vật liệu và thiết bị này khi bên nhận thầu đã đưa về công trình được bên giao thầu 

nghiệm thu. Người có thẩm quyền quyết định đầu tư quyết định nhưng vật tư, vật liệu và thiết bị 

đặc thù cho gói thầu, dự án để bên giao thầu thỏa thuận với bên nhận thầu trên nguyên tắc đảm 

bảo hiệu quả và tiết kiệm chi phí đầu tư. 

5. Đối với hợp đồng trọn gói: thanh toán theo tỷ lệ phần trăm giá hợp đồng hoặc giá công trình, hạng mục 
công trình, khối lượng công việc, vật tư, vật liệu và thiết bị tương ứng với các giai đoạn thanh toán mà các 
bên đã thoả thuận trong hợp đồng, khi thanh toán không đòi hỏi có xác nhận khối lượng hoàn thành chi 
tiết. Riêng trường hợp thanh toán khối lượng vật tư, vật liệu và thiết bị trước khi đưa vào công trình phải 
thực hiện trên cơ sở khối lượng vật tư, vật liệu và thiết bị thực tế bên nhận thầu đưa đến hiện trường 
được bên giao thầu nghiệm thu. 

6. Đối với hợp đồng theo đơn giá cố định và đơn giá điều chỉnh: thanh toán trên cơ sở khối lượng công 
việc thực tế hoàn thành(kể cả khối lượng tăng hoặc giảm nếu có); khối lượng vật tư, vật liệu và thiết bị 
bên nhận thầu đã đưa đến hiện trường được nghiệm thu của từng lần thanh toán và đơn giá trong hợp 
đồng hoặc đơn giá đã điều chỉnh theo đúng các thỏa thuận trong hợp đồng.” 

7. Sửa đổi, bổ sung điểm a, b và c khoản 1 Điều 20 như sau: 

“Điều 20. Hồ sơ thanh toán hợp đồng xây dựng 

1. Hồ sơ thanh toán hợp đồng xây dựng do bên nhận thầu lập phù hợp với từng loại hợp đồng xây dựng, 
giá hợp đồng và các thoả thuận trong hợp đồng. Hồ sơ thanh toán (bao gồm cả biểu mẫu) phải được ghi 
rõ trong hợp đồng xây dựng và phải được bên giao thầu xác nhận. Hồ sơ thanh toán hợp đồng xây dựng 
gồm các tài liệu chủ yếu sau: 

a) Đối với hợp đồng trọn gói: 

- Biên bản nghiệm thu khối lượng hoàn thành trong giai đoạn thanh toán; khối lượng vật tư, vật liệu và 
thiết bị đặc thù bên nhận thầu đã đưa đến hiện trường có xác nhận của đại diện bên giao thầu hoặc đại 



diện tư vấn (nếu có) và đại diện bên nhận thầu; biên bản nghiệm thu khối lượng này là bản xác nhận 
hoàn thành công trình, hạng mục công trình, khối lượng công việc phù hợp với phạm vi công việc phải 
thực hiện theo hợp đồng (đối với hợp đồng thi công xây dựng phù hợp với phạm vi công việc phải thực 
hiện theo thiết kế; đối với hợp đồng tư vấn phù hợp với nhiệm vụ tư vấn phải thực hiện) mà không cần 
xác nhận khối lượng hoàn thành chi tiết; 

- Bảng tính giá trị nội dung của các công việc phát sinh (nếu có) ngoài phạm vi hợp đồng đã ký kết có xác 
nhận của đại diện bên giao thầu hoặc đại diện tư vấn (nếu có) và đại diện bên nhận thầu; 

- Đề nghị thanh toán của bên nhận thầu cần thể hiện các nội dung: giá trị khối lượng hoàn thành theo hợp 
đồng, giá trị khối lượng các công việc phát sinh (nếu có), giảm trừ tiền tạm ứng, giá trị đề nghị thanh toán 
trong giai đoạn sau khi đã bù trừ các khoản này có xác nhận của đại diện bên giao thầu và đại diện bên 
nhận thầu. 

b) Đối với hợp đồng theo đơn giá cố định: 

- Biên bản nghiệm thu khối lượng hoàn thành thực tế (tăng hoặc giảm so với khối lượng theo hợp đồng); 
khối lượng vật tư, vật liệu và thiết bị đặc thù bên nhận thầu đã đưa đến hiện trường trong giai đoạn thanh 
toán có xác nhận của đại diện bên giao thầu hoặc đại diện tư vấn (nếu có) và đại diện bên nhận thầu; 

- Bảng tính giá trị cho những công việc chưa có đơn giá trong hợp đồng (nếu có), trong đó cần thể hiện 
cả khối lượng và đơn giá cho các công việc này có xác nhận của đại diện bên giao thầu hoặc đại diện tư 
vấn (nếu có) và đại diện bên nhận thầu; 

- Đề nghị thanh toán của bên nhận thầu cần thể hiện các nội dung: giá trị khối lượng hoàn thành theo hợp 
đồng, giá trị khối lượng các công việc phát sinh (nếu có), giảm trừ tiền tạm ứng, giá trị đề nghị thanh toán 
trong giai đoạn sau khi đã bù trừ các khoản này có xác nhận của đại diện bên giao thầu và đại diện bên 
nhận thầu. 

c) Đối với hợp đồng theo đơn giá điều chỉnh: 

- Biên bản nghiệm thu khối lượng hoàn thành thực tế (tăng hoặc giảm so với khối lượng theo hợp đồng); 
khối lượng vật tư, vật liệu và thiết bị đặc thù bên nhận thầu đã đưa đến hiện trường trong giai đoạn thanh 
toán có xác nhận của đại diện bên giao thầu hoặc đại diện tư vấn (nếu có) và đại diện bên nhận thầu; 

- Bảng tính đơn giá đã điều chỉnh do trượt giá (còn gọi là đơn giá thanh toán) theo đúng thoả thuận trong 
hợp đồng có xác nhận của đại diện bên giao thầu hoặc đại diện nhà tư vấn (nếu có) và đại diện bên nhận 
thầu; 

- Bảng tính giá trị cho những công việc chưa có đơn giá trong hợp đồng (nếu có), trong đó cần thể hiện 
cả khối lượng và đơn giá cho các công việc này có xác nhận của đại diện bên giao thầu hoặc đại diện tư 
vấn (nếu có) và đại diện bên nhận thầu; 

- Đề nghị thanh toán của bên nhận thầu cần thể hiện các nội dung: giá trị khối lượng hoàn thành theo hợp 
đồng, giá trị khối lượng các công việc phát sinh (nếu có), giảm trừ tiền tạm ứng, giá trị đề nghị thanh toán 
trong giai đoạn sau khi đã bù trừ các khoản này có xác nhận của đại diện bên giao thầu và đại diện bên 
nhận thầu. ” 

8. Sửa đổi, bổ sung điểm d khoản 2 Điều 31 như sau: 

“Điều 31. Quyền và nghĩa vụ của bên giao thầu EPC 

2. Nghĩa vụ của bên giao thầu EPC: 

d) Nghiệm thu, thẩm định, phê duyệt hoặc trình cơ quan có thẩm quyền thẩm định, phê duyệt kịp thời 
thiết kế kỹ thuật, thiết kế bản vẽ thi công (không bao gồm dự toán xây dựng) của các công trình, hạng 
mục công trình theo quy định;” 

9. Sửa đổi, bổ sung điểm e khoản 2 Điều 32 như sau: 

“Điều 32. Quyền và nghĩa vụ của bên nhận thầu EPC 

2. Nghĩa vụ của bên nhận thầu EPC: 



e) Lập thiết kế (thiết kế kỹ thuật, thiết kế bản vẽ thi công), không bao gồm dự toán xây dựng, các hạng 
mục công trình, công trình của gói thầu, dự án phù hợp với thiết kế cơ sở hoặc thiết kế FEED được duyệt 
và trình cơ quan có thẩm quyền, chủ đầu tư thẩm định, phê duyệt theo quy định của pháp luật về xây 
dựng;” 

10. Sửa đổi, bổ sung khoản 2 Điều 35 như sau: 

2. Hợp đồng xây dựng chỉ được điều chỉnh trong các trường hợp quy định tại khoản 2, khoản 3 

Điều 143 Luật Xây dựng số 50/2014/QH13. Riêng trường hợp Nhà nước thay đổi chính sách ảnh 

hưởng trực tiếp đến việc thực hiện hợp đồng chỉ được điều chỉnh sau khi có hướng dẫn của Bộ 

Xây dựng. 



11. Sửa đổi, bổ sung Điều 36 như sau: 

“Điều 36. Nguyên tắc điều chỉnh hợp đồng xây dựng 

1. Việc điều chỉnh hợp đồng xây dựng chỉ được áp dụng trong thời gian thực hiện hợp đồng. 

2. Đối với hợp đồng theo đơn giá cố định, đơn giá hợp đồng chỉ được điều chỉnh trong trường hợp bất khả 
kháng. 

3. Đối với hợp đồng trọn gói, chỉ được điều chỉnh hợp đồng cho những khối lượng công việc bổ sung 
ngoài phạm vi công việc theo hợp đồng đã ký (đối với hợp đồng thi công xây dựng, hợp đồng cung cấp 
thiết bị là nằm ngoài phạm vi công việc phải thực hiện theo thiết kế, yêu cầu của hồ sơ mời thầu hoặc hồ 
sơ yêu cầu; đối với hợp đồng tư vấn là nằm ngoài nhiệm vụ tư vấn phải thực hiện) và trường hợp bất khả 
kháng. 

4. Giá hợp đồng sau điều chỉnh không làm vượt giá gói thầu hoặc dự toán gói thầu được phê duyệt (bao 
gồm cả chi phí dự phòng cho gói thầu đó) thì chủ đầu tư được quyền quyết định điều chỉnh; trường hợp 
vượt giá gói thầu hoặc dự toán gói thầu được phê duyệt thì phải được Người có thẩm quyền quyết định 
đầu tư hoặc Bộ trưởng Bộ quản lý ngành, Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp tỉnh đối với các dự án đầu tư do 
Thủ tướng Chính phủ quyết định đầu tư chấp thuận trước khi điều chỉnh và phải đảm bảo đủ vốn để 
thanh toán cho bên nhận thầu theo đúng thỏa thuận trong hợp đồng. 

12. Sửa đổi, bổ sung khoản 3 Điều 37 như sau: 

“Điều 37. Điều chỉnh khối lượng công việc trong hợp đồng xây dựng 

3. Đối với những khối lượng phát sinh nằm ngoài phạm vi hợp đồng đã ký mà chưa có đơn giá trong hợp 
đồng, các bên tham gia hợp đồng phải thống nhất đơn giá hoặc nguyên tắc xác định giá để thực hiện 
khối lượng công việc này trước khi thực hiện.” 

13. Sửa đổi, bổ sung điểm b khoản 2 và điểm a khoản 3 Điều 38 như sau: 

“Điều 38. Điều chỉnh đơn giá và giá hợp đồng xây dựng 

2. Việc điều chỉnh đơn giá hợp đồng được quy định như sau: 

b) Trường hợp khối lượng công việc thực tế thực hiện tăng hoặc giảm lớn hơn 20% khối lượng công việc 
tương ứng ghi trong hợp đồng, đồng thời làm tăng 0,25% giá trị hợp đồng và thay đổi lớn 1% đơn giá của 
công việc đó hoặc khối lượng phát sinh chưa có đơn giá trong hợp đồng thì các bên thống nhất xác định 
đơn giá mới theo nguyên tắc đã thỏa thuận trong hợp đồng về đơn giá cho các khối lượng này để thanh 
toán; 

3. Phương pháp điều chỉnh giá hợp đồng xây dựng: 

a) Phương pháp điều chỉnh giá hợp đồng bao gồm: phương pháp bù trừ trực tiếp và phương pháp điều 
chỉnh bằng công thức điều chỉnh như quy định tại điểm b khoản này. Việc áp dụng các phương pháp điều 
chỉnh giá phải phù hợp với tính chất công việc, loại giá hợp đồng, đồng tiền thanh toán và phải được các 
bên thỏa thuận trong hợp đồng;” 

14. Sửa đổi, bổ sung khoản 2 Điều 51 như sau: 

“Điều 51. Rủi ro và bất khả kháng 

2. Bất khả kháng là một sự kiện rủi ro xảy ra một cách khách quan không thể lường trước khi ký kết hợp 
đồng xây dựng và không thể khắc phục được khi nó xảy ra mặc dù đã áp dụng mọi biện pháp cần thiết và 
khả năng cho phép như: thiên tai, sự cố môi trường, địch họa, hỏa hoạn, biến động bất thường về giá 
(biến động lớn hơn 15% giá trị hợp đồng đã ký) của các yếu tố chi phí cấu thành lên giá hợp đồng và các 
yếu tố bất khả kháng khác. Đối với trường hợp biến động bất thường về giá của các yếu tố chi phí cấu 
thành lên giá hợp đồng thì giao Bộ Xây dựng hướng dẫn thực hiện.” 

15. Sửa đổi, bổ sung khoản 2 Điều 54 như sau: 

“Điều 54. Tổ chức thực hiện 



2. Bộ Xây dựng hướng dẫn, kiểm tra việc thực hiện các quy định của pháp luật về hợp đồng xây dựng; 
hướng dẫn điều chỉnh hợp đồng xây dựng, phương pháp điều chỉnh giá hợp đồng xây dựng, các loại hợp 
đồng xây dựng, mẫu hợp đồng xây dựng, hướng dẫn nội dung hợp đồng đơn giản, quy mô nhỏ và các nội 
dung cần thiết khác của Nghị định này để đáp ứng yêu cầu quản lý nhà nước về hợp đồng xây dựng.” 

Điều 2. Hiệu lực thi hành 

1. Nghị định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày… tháng … năm 2019. 

2. Xử lý chuyển tiếp 

a) Các hợp đồng xây dựng đã ký và đang thực hiện trước ngày Nghị định này có hiệu lực thì thực hiện 
theo quy định về hợp đồng xây dựng trước ngày Nghị định này có hiệu lực thi hành. 

b) Các hợp đồng xây dựng đang trong quá trình đàm phán, chưa được ký kết nếu có nội dung nào chưa 
phù hợp với quy định tại Nghị định này thì báo cáo Người có thẩm quyền quyết định đầu tư xem xét, 
quyết định trên nguyên tắc bảo đảm chất lượng, tiến độ, hiệu quả của dự án đầu tư xây dựng và không 
làm phương hại đến quyền và lợi ích hợp pháp của các bên. 

c) Nội dung về hợp đồng xây dựng trong các hồ sơ mời thầu, hồ sơ yêu cầu đã phê duyệt nhưng chưa 
phát hành nếu có nội dung nào chưa phù hợp với quy định tại Nghị định này thì phải điều chỉnh lại cho 
phù hợp; trường hợp đã phát hành hồ sơ mời thầu, hồ sơ yêu cầu, nếu có thay đổi nội dung liên quan đến 
hợp đồng cho phù hợp với các quy định của Nghị định này, thì phải thông báo cho tất cả các nhà thầu đã 
mua hồ sơ dự thầu, hồ sơ yêu cầu biết để điều chỉnh các nội dung hồ sơ dự thầu, hồ sơ đề xuất cho phù 
hợp; trường hợp đã đóng thầu thì thực hiện theo quy định tại điểm b khoản này. 

3. Các Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang Bộ, Thủ trưởng cơ quan thuộc Chính phủ, Chủ tịch Ủy ban 
nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương, Thủ trưởng các tổ chức chính trị, chính trị - xã hội, tổ 
chức chính trị xã hội - nghề nghiệp, Chủ tịch Hội đồng quản trị các Tập đoàn kinh tế, các Tổng công ty 
Nhà nước và các tổ chức, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị định này./. 
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