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LUẬT 
SỬA ĐỔI, BỔ SUNG MỘT SỐ ĐIỀU CỦA LUẬT XÂY DỰNG 

Căn cứ Hiến pháp nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam; 

Quốc hội ban hành Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Xây dựng số 

50/2014/QH13 đã được sửa đổi, bổ sung một số điều theo Luật số 03/2016/QH14, 

Luật số 35/2018/QH14 và Luật số 40/2019/QH14. 

Điều 1. Sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Xây dựng 
1. Sửa đổi, bổ sung một số khoản của Điều 3 như sau: 

a) Sửa đổi, bổ sung khoản 1 như sau: 

“1. Báo cáo nghiên cứu tiền khả thi đầu tư xây dựng là tài liệu hình bày các nội 

dung nghiên cứu sơ bộ về sự cần thiết, tính khả thi và tính hiệu quả của việc đầu tư 

xây dựng, làm cơ sở quyết định hoặc chấp thuận chủ trương đầu tư xây dựng.”; 

b) Sửa đổi, bổ sung khoản 4 như sau: 

“4. Bộ quản lý công trình xây dựng chuyên ngành là Bộ được giao nhiệm vụ quản 

lý đầu tư xây dựng công trình thuộc chuyên ngành xây dựng do mình quản lý theo 

quy định của Luật này.”; 

c) Sửa đổi, bổ sung khoản 10 như sau: 

“10. Công trình xây dựng là sản phẩm được xây dựng theo thiết kế, tạo thành bởi 

sức lao động của con người, vật liệu xây dựng, thiết bị lắp đặt vào công trình, được 

liên kết định vị với đất, có thể bao gồm phần dưới mặt đất, phần trên mặt đất, phần 

dưới mặt nước và phần trên mặt nước.”; 

d) Sửa đổi, bổ sung khoản 13 như sau: 

“13. Cơ quan chuyên môn về xây dựng là cơ quan được giao quản lý xây dựng 

thuộc Bộ quản lý công trình xây dựng chuyên ngành, Ủy ban nhân dân cấp tỉnh; cơ 

quan được giao quản lý xây dựng thuộc Ủy ban nhân dân cấp huyện; Ban quản lý 

khu công nghiệp, khu chế xuất, khu công nghệ cao, khu kinh tế.”; 

đ) Bổ sung khoản 15a vào sau khoản 15 như sau: 



“15a. Dự án đầu tư xây dựng khu đô thị là dự án đầu tư xây dựng có công năng 

phục vụ hỗn hợp, đồng bộ hệ thống hạ tầng kỹ thuật, hạ tầng xã hội với nhà ở hoặc 

công trình xây dựng khác theo quy hoạch xây dựng được cấp có thẩm quyền phê 

duyệt để xây dựng mới hoặc cải tạo, chỉnh trang đô thị.”; 

e) Bãi bỏ khoản 29; 

g) Sửa đổi, bổ sung khoản 36 như sau: 

“36. Thẩm định là việc kiểm tra, đánh giá của người quyết định đầu tư, chủ đầu tư, 

cơ quan chuyên môn về xây dựng đối với những nội dung cần thiết trong quá trình 

chuẩn bị và thực hiện dự án đầu tư xây dựng theo quy định của Luật này, bao gồm 

việc thẩm định của người quyết định đầu tư, chủ đầu tư để quyết định đầu tư xây 

dựng và phê duyệt thiết kế xây dựng; việc thẩm định của cơ quan chuyên môn về 

xây dựng để kiểm soát việc tuân thủ quy định pháp luật của các chủ thể tham gia 

hoạt động xây dựng.”; 

h) Bổ sung khoản 46 vào sau khoản 45 như sau: 

“46. Vùng nguy hiểm trong thi công xây dựng công trình là giới hạn các khu vực 

trong và xung quanh công trường xây dựng có thể xuất hiện những yếu tố nguy 

hiểm gây thiệt hại cho con người, công trình xây dựng, tài sản, thiết bị, phương 

tiện do quá trình thi công xây dựng công trình gây ra, được xác định theo tiêu 

chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật và biện pháp tổ chức thi công xây dựng công trình.”. 

2. Sửa đổi, bổ sung một số khoản của Điều 4 như sau: 

a) Sửa đổi, bổ sung khoản 1 như sau: 

“1. Bảo đảm đầu tư xây dựng công trình theo quy hoạch, thiết kế, bảo vệ cảnh 

quan, môi trường; phù hợp với điều kiện tự nhiên, xã hội, đặc điểm văn hóa của địa 

phương; bảo đảm ổn định cuộc sống của Nhân dân; kết hợp phát triển kinh tế - xã 

hội với quốc phòng, an ninh, phòng, chống thiên tai và ứng phó với biến đổi khí 

hậu.”; 

b) Sửa đổi, bổ sung khoản 6 như sau: 

“6. Tổ chức, cá nhân khi tham gia hoạt động xây dựng phải có đủ điều kiện năng 

lực theo quy định; chịu trách nhiệm về chất lượng công việc do mình thực hiện 

theo quy định của Luật này.”; 

c) Sửa đổi, bổ sung khoản 8 và bổ sung khoản 9 vào sau khoản 8 như sau: 

“8. Phân định rõ chức năng quản lý nhà nước trong hoạt động đầu tư xây dựng với 

chức năng quản lý của người quyết định đầu tư, chủ đầu tư phù hợp với từng loại 

nguồn vốn sử dụng. 

9. Khi lập và thực hiện quy hoạch xây dựng, đầu tư xây dựng, quản lý vận hành 

công trình xây dựng, phát triển vật liệu xây dựng phải có giải pháp kỹ thuật và 



quản lý nhằm bảo đảm sử dụng tiết kiệm, hiệu quả năng lượng, tài nguyên và bảo 

vệ môi trường.”. 

3. Sửa đổi, bổ sung Điều 5 như sau: 

“Điều 5. Loại, cấp công trình xây dựng 

1. Loại công trình xây dựng được xác định theo tính chất kết cấu và công năng sử 

dụng công trình. 

2. Cấp công trình xây dựng được xác định cho từng loại công trình gồm: 

a) Cấp công trình xây dựng phục vụ quản lý hoạt động đầu tư xây dựng quy định 

tại Luật này được xác định căn cứ vào quy mô, mức độ quan trọng, thông số kỹ 

thuật của công trình, bao gồm cấp đặc biệt, cấp I, cấp II, cấp III và cấp IV, trừ 

trường hợp quy định tại điểm b khoản này; 

b) Cấp công trình xây dựng phục vụ thiết kế xây dựng công trình được quy định 

trong tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật. Cấp công trình phục vụ quản lý các nội dung 

khác được thực hiện theo quy định của pháp luật có liên quan. 

3. Chính phủ quy định chi tiết về loại công trình xây dựng. 

4. Bộ trưởng Bộ Xây dựng quy định chi tiết về cấp công trình xây dựng quy định 

tại điểm a khoản 2 Điều này.”. 

4. Sửa đổi, bổ sung Điều 7 như sau: 

“Điều 7. Chủ đầu tư 

1. Chủ đầu tư được xác định trước khi lập dự án đầu tư xây dựng hoặc khi phê 

duyệt dự án hoặc các trường hợp khác theo quy định của pháp luật có liên quan. 

2. Căn cứ nguồn vốn sử dụng cho dự án đầu tư xây dựng, việc xác định chủ đầu tư 

được quy định như sau: 

a) Đối với dự án sử dụng vốn đầu tư công, việc xác định chủ đầu tư được thực hiện 

theo quy định tại khoản 3 Điều này và pháp luật về đầu tư công; 

b) Đối với dự án sử dụng vốn nhà nước theo quy định của pháp luật có liên quan 

(sau đây gọi là dự án sử dụng vốn nhà nước ngoài đầu tư công), chủ đầu tư là cơ 

quan, tổ chức được người quyết định đầu tư giao quản lý, sử dụng vốn để đầu tư 

xây dựng; 

c) Đối với dự án đầu tư theo phương thức đối tác công tư (sau đây gọi là dự án 

PPP), chủ đầu tư là doanh nghiệp dự án PPP được thành lập theo quy định của 

pháp luật về đầu tư theo phương thức đối tác công tư; 

d) Đối với dự án sử dụng nguồn vốn đầu tư hợp pháp của tổ chức, cá nhân không 

thuộc trường hợp quy định tại các điểm a, b và c khoản này (sau đây gọi là dự án 



sử dụng vốn khác) mà pháp luật về đầu tư có quy định phải lựa chọn nhà đầu tư để 

thực hiện dự án, chủ đầu tư là nhà đầu tư được cơ quan nhà nước có thẩm quyền 

chấp thuận. Trường hợp có nhiều nhà đầu tư tham gia thì các nhà đầu tư có thể 

thành lập tổ chức hoặc ủy quyền cho một nhà đầu tư làm chủ đầu tư. Trường hợp 

pháp luật có liên quan quy định về việc lựa chọn và công nhận chủ đầu tư thì việc 

lựa chọn và công nhận chủ đầu tư phải đáp ứng các điều kiện và tuân thủ quy định 

của pháp luật có liên quan; 

đ) Đối với dự án không thuộc trường hợp quy định tại các điểm a, b, c và d khoản 

này, chủ đầu tư là tổ chức, cá nhân bỏ vốn để đầu tư xây dựng. 

3. Căn cứ điều kiện cụ thể của dự án sử dụng vốn đầu tư công, người quyết định 

đầu tư giao Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng chuyên ngành hoặc Ban quản lý dự 

án đầu tư xây dựng khu vực làm chủ đầu tư. Trường hợp không có Ban quản lý dự 

án hoặc có Ban quản lý dự án nhưng không đủ điều kiện thực hiện thì người quyết 

định đầu tư giao cơ quan, tổ chức có kinh nghiệm, năng lực quản lý làm chủ đầu 

tư. 

4. Chủ đầu tư chịu trách nhiệm trước pháp luật, người quyết định đầu tư và cơ 

quan nhà nước có thẩm quyền trong phạm vi các quyền, nghĩa vụ của mình theo 

quy định của Luật này và quy định khác của pháp luật có liên quan.”. 

5. Sửa đổi, bổ sung điểm c khoản 2 Điều 9 như sau: 

“c) Nhà thầu thi công xây dựng mua bảo hiểm cho người lao động thi công trên 

công trường và bảo hiểm trách nhiệm dân sự đối với bên thứ ba.”. 

6. Sửa đổi, bổ sung một số khoản của Điều 10 như sau: 

a) Sửa đổi, bổ sung khoản 1 như sau: 

“1. Khuyến khích hoạt động đầu tư xây dựng nhằm bảo tồn, tôn tạo và phát huy giá 

trị di tích lịch sử - văn hóa, di sản văn hóa, tín ngưỡng, tôn giáo; xây dựng nhà ở xã 

hội; hoạt động đầu tư xây dựng theo quy hoạch ở miền núi, hải đảo, vùng có điều 

kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn và vùng chịu ảnh hưởng tiêu cực của biến 

đổi khí hậu.”; 

b) Bổ sung khoản 4 vào sau khoản 3 như sau: 

“4. Nhà nước có chính sách khuyến khích nghiên cứu, áp dụng khoa học và công 

nghệ tiên tiến, ứng dụng công nghệ thông tin trong hoạt động đầu tư xây dựng; 

hoạt động đầu tư, chứng nhận công trình xây dựng sử dụng tiết kiệm, hiệu quả 

năng lượng, tài nguyên, bảo đảm yêu cầu bảo vệ môi trường; phát triển đô thị sinh 

thái, đô thị thông minh, thích ứng với biến đổi khí hậu và phát triển bền vững.”. 

7. Sửa đổi, bổ sung một số điểm, khoản của Điều 34 như sau: 

a) Bổ sung điểm c vào sau điểm b khoản 2 như sau: 



“c) Quy hoạch phân khu xây dựng khu chức năng.”; 

b) Sửa đổi, bổ sung khoản 3 như sau: 

“3. Ủy ban nhân dân cấp huyện phê duyệt nhiệm vụ và đồ án quy hoạch chi tiết 

xây dựng và quy hoạch nông thôn trong phạm vi địa giới hành chính do mình quản 

lý sau khi có ý kiến thống nhất bằng văn bản của cơ quan quản lý quy hoạch xây 

dựng thuộc Ủy ban nhân dân cấp tỉnh.”. 

8. Sửa đổi, bổ sung Điều 49 như sau: 

“Điều 49. Phân loại dự án đầu tư xây dựng 

1. Dự án đầu tư xây dựng được phân loại theo quy mô, mức độ quan trọng; công 

năng phục vụ, tính chất chuyên ngành của công trình và mục đích quản lý; nguồn 

vốn sử dụng và hình thức đầu tư. 

2. Căn cứ quy mô, mức độ quan trọng, dự án đầu tư xây dựng được phân loại thành 

dự án quan trọng quốc gia, dự án nhóm A, dự án nhóm B, dự án nhóm C theo tiêu 

chí quy định của pháp luật về đầu tư công. 

3. Căn cứ công năng phục vụ, tính chất chuyên ngành của công trình và mục đích 

quản lý, dự án đầu tư xây dựng được phân loại thành các dự án sau: 

a) Dự án đầu tư xây dựng công trình dân dụng; 

b) Dự án đầu tư xây dựng công trình công nghiệp; 

c) Dự án đầu tư xây dựng công trình hạ tầng kỹ thuật; 

d) Dự án đầu tư xây dựng công trình giao thông; 

đ) Dự án đầu tư xây dựng công trình phục vụ nông nghiệp và phát triển nông thôn; 

e) Dự án đầu tư xây dựng công trình quốc phòng, an ninh; 

g) Dự án đầu tư xây dựng nhà ở, dự án đầu tư xây dựng khu đô thị và dự án đầu tư 

xây dựng có công năng phục vụ hỗn hợp khác. 

4. Căn cứ nguồn vốn sử dụng và hình thức đầu tư, dự án đầu tư xây dựng được 

phân loại thành các dự án sau: 

a) Dự án sử dụng vốn đầu tư công; 

b) Dự án sử dụng vốn nhà nước ngoài đầu tư công; 

c) Dự án PPP; 

d) Dự án sử dụng vốn khác. 

5. Dự án đầu tư xây dựng được sử dụng một hoặc nhiều nguồn vốn khác nhau; có 

một hoặc nhiều công trình với loại và cấp khác nhau. 



6. Chính phủ quy định chi tiết Điều này.”. 

9. Sửa đổi, bổ sung khoản 2 Điều 50 như sau: 

“2. Việc phân chia dự án đầu tư xây dựng thành các dự án thành phần và phân kỳ 

đầu tư được quy định như sau: 

a) Dự án đầu tư xây dựng được phân chia thành các dự án thành phần khi mỗi dự 

án thành phần có thể vận hành, khai thác độc lập. Các dự án thành phần sau khi 

phân chia được quản lý như đối với dự án độc lập. Đối với dự án sử dụng vốn đầu 

tư công, việc phân chia dự án thành phần được thực hiện theo quy định của pháp 

luật về đầu tư công. Đối với các dự án còn lại, việc phân chia dự án thành phần do 

người quyết định đầu tư quyết định trước khi lập dự án hoặc khi quyết định đầu tư 

xây dựng, bảo đảm các yêu cầu nêu tại quyết định hoặc chấp thuận chủ trương đầu 

tư xây dựng hoặc quy định của pháp luật có liên quan (nếu có), trừ trường hợp luật 

có quy định khác; 

b) Việc phân kỳ đầu tư được thể hiện trong Báo cáo nghiên cứu khả thi đầu tư xây 

dựng và quyết định đầu tư xây dựng, phù hợp với tiến độ, thời gian thực hiện dự án 

trong nội dung quyết định hoặc chấp thuận chủ trương đầu tư xây dựng.”. 

10. Sửa đổi, bổ sung Điều 52 như sau: 

“Điều 52. Lập dự án đầu tư xây dựng 

1. Khi đầu tư xây dựng, chủ đầu tư hoặc cơ quan, tổ chức được giao nhiệm vụ 

chuẩn bị dự án phải lập Báo cáo nghiên cứu khả thi đầu tư xây dựng, trừ trường 

hợp quy định tại khoản 3 và khoản 4 Điều này. Nội dung Báo cáo nghiên cứu khả 

thi đầu tư xây dựng phải phù hợp với yêu cầu của từng loại dự án. Việc lập Báo 

cáo nghiên cứu khả thi đầu tư xây dựng phải tuân thủ quy định của Luật này và 

quy định khác của pháp luật có liên quan. 

2. Trước khi lập Báo cáo nghiên cứu khả thi đầu tư xây dựng, việc lập Báo cáo 

nghiên cứu tiền khả thi đầu tư xây dựng được quy định như sau: 

a) Dự án quan trọng quốc gia, dự án nhóm A sử dụng vốn đầu tư công; dự án PPP 

theo quy định của pháp luật về đầu tư theo phương thức đối tác công tư; dự án 

thuộc thẩm quyền chấp thuận chủ trương đầu tư của Quốc hội, Thủ tướng Chính 

phủ theo quy định của Luật Đầu tư phải lập Báo cáo nghiên cứu tiền khả thi đầu tư 

xây dựng; 

b) Đối với dự án không thuộc quy định tại điểm a khoản này, việc lập Báo cáo 

nghiên cứu tiền khả thi đầu tư xây dựng do người quyết định đầu tư quyết định; 

c) Trình tự lập, thẩm định Báo cáo nghiên cứu tiền khả thi đầu tư xây dựng được 

thực hiện theo quy định của pháp luật về đầu tư công, pháp luật về đầu tư theo 

phương thức đối tác công tư và quy định khác của pháp luật có liên quan; 



d) Nội dung Báo cáo nghiên cứu tiền khả thi đầu tư xây dựng được thực hiện theo 

quy định tại Điều 53 của Luật này, trừ dự án PPP. 

3. Dự án đầu tư xây dựng chỉ cần lập Báo cáo kinh tế - kỹ thuật đầu tư xây dựng 

trong các trường hợp sau: 

a) Công trình xây dựng sử dụng cho mục đích tôn giáo; 

b) Công trình xây dựng quy mô nhỏ và công trình khác do Chính phủ quy định. 

4. Nhà ở riêng lẻ của hộ gia đình, cá nhân khi xây dựng không phải lập Báo cáo 

nghiên cứu khả thi đầu tư xây dựng hoặc Báo cáo kinh tế - kỹ thuật đầu tư xây 

dựng.”. 

11. Bổ sung khoản 7 vào sau khoản 6 Điều 53 như sau: 

“7. Đánh giá sơ bộ tác động môi trường theo quy định của pháp luật về bảo vệ môi 

trường và nội dung khác theo quy định của pháp luật có liên quan.”. 

12. Bổ sung điểm d1 vào sau điểm d khoản 2 Điều 54 như sau: 

“d1) Dự án đầu tư xây dựng nhà ở, dự án đầu tư xây dựng khu đô thị, ngoài nội 

dung quy định tại các điểm a, b, c và d khoản này phải có thông tin về các loại hình 

nhà ở, việc thực hiện yêu cầu về nhà ở xã hội (nếu có). Đối với dự án đầu tư xây 

dựng khu đô thị phải có thuyết minh về phương án xây dựng đồng bộ hạ tầng kỹ 

thuật, hạ tầng xã hội của dự án và kết nối với hạ tầng kỹ thuật, hạ tầng xã hội ngoài 

phạm vi dự án, phương án bàn giao công trình. Chính phủ quy định chi tiết điểm 

này;”. 

13. Sửa đổi, bổ sung Điều 56 như sau: 

“Điều 56. Thẩm định Báo cáo nghiên cứu khả thi đầu tư xây dựng, Báo cáo 

kinh tế - kỹ thuật đầu tư xây dựng 

1. Đối với dự án quan trọng quốc gia sử dụng vốn đầu tư công, việc thẩm định 

được thực hiện theo quy định của pháp luật về đầu tư công. 

2. Đối với dự án PPP, việc thẩm định được thực hiện theo quy định của pháp luật 

về đầu tư theo phương thức đối tác công tư. Việc thẩm định của cơ quan chuyên 

môn về xây dựng được thực hiện theo quy định tại Điều 58 của Luật này. 

3. Đối với các dự án đầu tư xây dựng không thuộc quy định tại khoản 1 và khoản 2 

Điều này, việc thẩm định được thực hiện như sau: 

a) Người quyết định đầu tư có trách nhiệm tổ chức thẩm định Báo cáo nghiên cứu 

khả thi đầu tư xây dựng, Báo cáo kinh tế - kỹ thuật đầu tư xây dựng, giao cơ quan 

chuyên môn trực thuộc hoặc tổ chức, cá nhân có chuyên môn phù hợp với tính 

chất, nội dung của dự án khi không có cơ quan chuyên môn trực thuộc (sau đây gọi 



là cơ quan chủ trì thẩm định) thực hiện thẩm định các nội dung quy định tại Điều 

57 của Luật này; 

b) Đối với dự án quy định tại khoản 1 Điều 58 của Luật này còn phải được cơ quan 

chuyên môn về xây dựng thực hiện thẩm định các nội dung theo quy định tại khoản 

2 và khoản 3 Điều 58 của Luật này, trừ dự án chỉ cần lập Báo cáo kinh tế - kỹ thuật 

đầu tư xây dựng; 

c) Đối với dự án yêu cầu về phòng, chống cháy, nổ, bảo vệ môi trường, bảo đảm 

quốc phòng, an ninh, dự án sử dụng công nghệ hạn chế chuyển giao hoặc có nguy 

cơ tác động xấu đến môi trường có sử dụng công nghệ còn phải được cơ quan nhà 

nước có thẩm quyền có ý kiến hoặc thẩm định, thẩm duyệt theo quy định của pháp 

luật có liên quan; 

d) Đối với dự án phải thực hiện quy định tại điểm b và điểm c khoản này, chủ đầu 

tư được trình hồ sơ đồng thời đến cơ quan chuyên môn về xây dựng và cơ quan 

nhà nước có thẩm quyền. Kết quả thực hiện yêu cầu về phòng, chống cháy, nổ và 

bảo vệ môi trường quy định tại điểm c khoản này được gửi đến cơ quan chuyên 

môn về xây dựng làm cơ sở kết luận thẩm định. 

Đối với thủ tục xin ý kiến về giải pháp phòng cháy và chữa cháy của hồ sơ thiết kế 

cơ sở theo quy định của pháp luật về phòng cháy và chữa cháy, chủ đầu tư được 

gửi hồ sơ đến cơ quan chuyên môn về xây dựng theo cơ chế một cửa liên thông. 

Cơ quan chuyên môn về xây dựng có trách nhiệm gửi hồ sơ đến cơ quan nhà nước 

có thẩm quyền để lấy ý kiến làm cơ sở kết luận thẩm định; 

đ) Cơ quan chủ trì thẩm định, cơ quan chuyên môn về xây dựng được mời tổ chức, 

cá nhân có chuyên môn, kinh nghiệm tham gia thẩm định hoặc yêu cầu chủ đầu tư 

lựa chọn tổ chức, cá nhân có đủ điều kiện năng lực để thẩm tra các nội dung cần 

thiết làm cơ sở cho việc thẩm định. Việc lựa chọn tổ chức, cá nhân thẩm tra phục 

vụ thẩm định của cơ quan chuyên môn về xây dựng được thực hiện theo quy định 

của Chính phủ. Phí thực hiện thẩm định dự án, thiết kế xây dựng, chi phí thẩm tra 

được tính trong tổng mức đầu tư của dự án; 

e) Cơ quan chủ trì thẩm định có trách nhiệm tổng hợp kết quả thực hiện quy định 

tại các điểm a, b, c, d và đ khoản này, trình người quyết định đầu tư phê duyệt dự 

án, quyết định đầu tư xây dựng. 

4. Hồ sơ trình thẩm định quy định tại khoản 3 Điều này gồm: 

a) Tờ trình của chủ đầu tư; 

b) Báo cáo nghiên cứu khả thi đầu tư xây dựng hoặc Báo cáo kinh tế - kỹ thuật đầu 

tư xây dựng; 

c) Các tài liệu, văn bản có liên quan. 



5. Bộ trưởng Bộ Quốc phòng, Bộ trưởng Bộ Công an quy định về thẩm quyền, 

trình tự thẩm định Báo cáo nghiên cứu khả thi đầu tư xây dựng, Báo cáo kinh tế - 

kỹ thuật đầu tư xây dựng phù hợp yêu cầu đặc thù quản lý ngành đối với dự án đầu 

tư xây dựng phục vụ quốc phòng, an ninh.”. 

14. Sửa đổi, bổ sung Điều 57 như sau: 

“Điều 57. Thẩm định Báo cáo nghiên cứu khả thi đầu tư xây dựng, Báo cáo 

kinh tế - kỹ thuật đầu tư xây dựng của người quyết định đầu tư 

1. Đối với dự án đầu tư xây dựng quy định tại điểm a và điểm c khoản 1 Điều 58 

của Luật này, người quyết định đầu tư thẩm định các nội dung sau: 

a) Sự phù hợp về quy hoạch, mục tiêu, quy mô đầu tư và các yêu cầu khác được 

xác định trong quyết định hoặc chấp thuận chủ trương đầu tư xây dựng; 

b) Sự phù hợp của giải pháp thiết kế cơ sở với nhiệm vụ thiết kế; danh mục tiêu 

chuẩn áp dụng; 

c) Giải pháp tổ chức thực hiện dự án, kinh nghiệm và năng lực quản lý dự án của 

chủ đầu tư, phương án giải phóng mặt bằng, hình thức thực hiện dự án; 

d) Yếu tố bảo đảm tính hiệu quả của dự án bao gồm xác định tổng mức đầu tư xây 

dựng; nguồn vốn, khả năng huy động vốn theo tiến độ; phân tích rủi ro, hiệu quả 

tài chính, hiệu quả kinh tế - xã hội; 

đ) Sự phù hợp của phương án công nghệ (nếu có); 

e) Các nội dung khác theo quy định của pháp luật có liên quan và yêu cầu của 

người quyết định đầu tư. 

2. Đối với dự án sử dụng vốn nhà nước ngoài đầu tư công không thuộc đối tượng 

quy định tại điểm c khoản 1 Điều 58 của Luật này, người quyết định đầu tư thẩm 

định các nội dung quy định tại khoản 1 Điều này và khoản 2 Điều 58 của Luật này. 

3. Đối với dự án sử dụng vốn đầu tư công, dự án sử dụng vốn nhà nước ngoài đầu 

tư công chỉ cần lập Báo cáo kinh tế - kỹ thuật, người quyết định đầu tư thẩm định 

các nội dung sau: 

a) Sự phù hợp về quy hoạch, mục tiêu, quy mô đầu tư và các yêu cầu khác được 

xác định trong quyết định hoặc chấp thuận chủ trương đầu tư xây dựng; 

b) Sự đáp ứng yêu cầu của thiết kế bản vẽ thi công về bảo đảm an toàn công trình 

và biện pháp bảo đảm an toàn công trình lân cận; 

c) Việc lập tổng mức đầu tư xây dựng, xác định giá trị tổng mức đầu tư xây dựng; 

d) Giải pháp tổ chức thực hiện dự án, phương án giải phóng mặt bằng, hình thức 

thực hiện dự án; 



đ) Sự phù hợp của phương án công nghệ (nếu có); 

e) Các nội dung khác theo quy định của pháp luật có liên quan và yêu cầu của 

người quyết định đầu tư. 

4. Đối với dự án sử dụng vốn khác, người quyết định đầu tư quyết định nội dung 

thẩm định bảo đảm đáp ứng yêu cầu về đầu tư, kinh doanh và quy định của pháp 

luật có liên quan. 

5. Trường hợp dự án đầu tư xây dựng sử dụng công nghệ hạn chế chuyển giao hoặc 

dự án đầu tư xây dựng có nguy cơ tác động xấu đến môi trường có sử dụng công 

nghệ theo quy định của pháp luật về chuyển giao công nghệ thì phải được cơ quan 

thực hiện chức năng quản lý ngành, lĩnh vực thẩm định hoặc có ý kiến về công 

nghệ theo quy định của Chính phủ. Nội dung và thời gian thẩm định hoặc có ý kiến 

về công nghệ được thực hiện theo quy định của pháp luật về chuyển giao công 

nghệ. Kết quả thẩm định hoặc ý kiến của cơ quan thực hiện chức năng quản lý 

ngành, lĩnh vực được gửi cơ quan chủ trì thẩm định của người quyết định đầu tư để 

tổng hợp.”. 

15. Sửa đổi, bổ sung Điều 58 như sau: 

“Điều 58. Thẩm định Báo cáo nghiên cứu khả thi đầu tư xây dựng của cơ 

quan chuyên môn về xây dựng 

1. Cơ quan chuyên môn về xây dựng thẩm định Báo cáo nghiên cứu khả thi đầu tư 

xây dựng đối với các dự án sau: 

a) Dự án sử dụng vốn đầu tư công; 

b) Dự án PPP; 

c) Dự án đầu tư xây dựng có quy mô từ nhóm B trở lên hoặc có công trình ảnh 

hưởng lớn đến an toàn, lợi ích cộng đồng sử dụng vốn nhà nước ngoài đầu tư công; 

d) Dự án đầu tư xây dựng có quy mô lớn hoặc có công trình ảnh hưởng lớn đến an 

toàn, lợi ích cộng đồng sử dụng vốn khác. 

2. Đối với dự án đầu tư xây dựng quy định tại các điểm a, b và c khoản 1 Điều này, 

cơ quan chuyên môn về xây dựng thẩm định các nội dung sau: 

a) Sự tuân thủ quy định của pháp luật về lập dự án đầu tư xây dựng, thiết kế cơ sở; 

điều kiện năng lực hoạt động xây dựng của tổ chức, cá nhân hành nghề xây dựng; 

b) Sự phù hợp của thiết kế cơ sở với quy hoạch xây dựng, quy hoạch có tính chất 

kỹ thuật, chuyên ngành khác theo quy định của pháp luật về quy hoạch hoặc 

phương án tuyến công trình, vị trí công trình được cơ quan nhà nước có thẩm 

quyền chấp thuận; 



c) Sự phù hợp của dự án với chủ trương đầu tư được cơ quan nhà nước có thẩm 

quyền quyết định hoặc chấp thuận, với chương trình, kế hoạch thực hiện, các yêu 

cầu khác của dự án theo quy định của pháp luật có liên quan (nếu có); 

d) Khả năng kết nối hạ tầng kỹ thuật khu vực; khả năng đáp ứng hạ tầng kỹ thuật 

và việc phân giao trách nhiệm quản lý các công trình theo quy định của pháp luật 

có liên quan đối với dự án đầu tư xây dựng khu đô thị; 

đ) Sự phù hợp của giải pháp thiết kế cơ sở về bảo đảm an toàn xây dựng; việc thực 

hiện các yêu cầu về phòng, chống cháy, nổ và bảo vệ môi trường; 

e) Sự tuân thủ quy chuẩn kỹ thuật và áp dụng tiêu chuẩn theo quy định của pháp 

luật về tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật; 

g) Sự tuân thủ quy định của pháp luật về xác định tổng mức đầu tư xây dựng. 

3. Đối với dự án đầu tư xây dựng quy định tại điểm d khoản 1 Điều này, cơ quan 

chuyên môn về xây dựng thẩm định nội dung quy định tại các điểm a, b, c, d, đ và 

e khoản 2 Điều này. 

4. Chính phủ quy định chi tiết về dự án đầu tư xây dựng có quy mô lớn, công trình 

ảnh hưởng lớn đến an toàn, lợi ích cộng đồng.”. 

16. Sửa đổi, bổ sung Điều 59 như sau: 

“Điều 59. Thời gian thẩm định Báo cáo nghiên cứu khả thi đầu tư xây dựng 

1. Thời gian thẩm định Báo cáo nghiên cứu khả thi đầu tư xây dựng, được tính từ 

ngày cơ quan, tổ chức thẩm định nhận đủ hồ sơ hợp lệ. 

2. Thời gian thẩm định Báo cáo nghiên cứu khả thi đầu tư xây dựng của dự án sử 

dụng vốn đầu tư công được quy định như sau: 

a) Đối với dự án quan trọng quốc gia, thời gian thẩm định được thực hiện theo quy 

định của pháp luật về đầu tư công; 

b) Đối với dự án nhóm A, thời gian thẩm định không quá 40 ngày, trong đó thời 

gian thẩm định của cơ quan chuyên môn về xây dựng không quá 35 ngày; 

c) Đối với dự án nhóm B, thời gian thẩm định không quá 30 ngày, trong đó thời 

gian thẩm định của cơ quan chuyên môn về xây dựng không quá 25 ngày; 

d) Đối với dự án nhóm C, thời gian thẩm định không quá 20 ngày, trong đó thời 

gian thẩm định của cơ quan chuyên môn về xây dựng không quá 15 ngày. 

3. Đối với dự án đầu tư xây dựng không thuộc quy định tại khoản 2 Điều này, thời 

gian thẩm định Báo cáo nghiên cứu khả thi đầu tư xây dựng do người quyết định 

đầu tư xem xét, quyết định. Trường hợp dự án phải thực hiện thẩm định của cơ 

quan chuyên môn về xây dựng thì thời gian thẩm định của cơ quan chuyên môn về 



xây dựng được thực hiện theo quy định tại khoản 2 Điều này; riêng dự án quan 

trọng quốc gia không sử dụng vốn đầu tư công, thời gian thẩm định của cơ quan 

chuyên môn về xây dựng không quá 80 ngày.”. 

17. Sửa đổi, bổ sung Điều 60 như sau: 

“Điều 60. Thẩm quyền quyết định đầu tư xây dựng 

1. Đối với dự án sử dụng vốn đầu tư công, thẩm quyền quyết định đầu tư xây dựng 

được thực hiện theo quy định của pháp luật về đầu tư công. 

2. Đối với dự án đầu tư xây dựng của doanh nghiệp có sử dụng vốn đầu tư của nhà 

nước, thẩm quyền quyết định đầu tư xây dựng được thực hiện theo quy định của 

pháp luật về quản lý, sử dụng vốn nhà nước đầu tư vào sản xuất, kinh doanh tại 

doanh nghiệp và quy định khác của pháp luật có liên quan. 

3. Đối với dự án PPP, thẩm quyền quyết định đầu tư xây dựng được thực hiện theo 

quy định của pháp luật về đầu tư theo phương thức đối tác công tư. 

4. Đối với dự án sử dụng vốn nhà nước ngoài đầu tư công, trừ dự án quy định tại 

khoản 2 Điều này và đối với dự án sử dụng vốn khác, chủ sở hữu hoặc đại diện chủ 

sở hữu quyết định đầu tư xây dựng hoặc thực hiện theo quy định của pháp luật có 

liên quan.”. 

18. Bổ sung điểm đ vào sau điểm d khoản 1 Điều 61 như sau: 

“đ) Khi điều chỉnh chủ trương đầu tư dẫn đến phải điều chỉnh dự án.”. 

19. Sửa đổi, bổ sung Điều 62 như sau: 

“Điều 62. Hình thức tổ chức quản lý dự án đầu tư xây dựng 

1. Căn cứ quy mô, tính chất, nguồn vốn sử dụng và điều kiện thực hiện dự án đầu 

tư xây dựng, người quyết định đầu tư quyết định áp dụng một trong các hình thức 

tổ chức quản lý dự án sau: 

a) Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng chuyên ngành, Ban quản lý dự án đầu tư xây 

dựng khu vực; 

b) Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng một dự án; 

c) Chủ đầu tư sử dụng bộ máy chuyên môn trực thuộc; 

d) Tổ chức tư vấn quản lý dự án. 

2. Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng chuyên ngành, Ban quản lý dự án đầu tư xây 

dựng khu vực được áp dụng đối với dự án sử dụng vốn đầu tư công khi người 

quyết định đầu tư giao quản lý thực hiện đồng thời hoặc liên tục các dự án thuộc 

cùng chuyên ngành hoặc trên cùng một địa bàn. 



3. Ban quản lý dự án, tổ chức tư vấn quản lý dự án đầu tư xây dựng phải có đủ điều 

kiện năng lực theo quy định tại Điều 152 của Luật này. 

4. Chính phủ quy định chi tiết Điều này.”. 

20. Sửa đổi, bổ sung khoản 1 Điều 64 như sau: 

“1. Chủ đầu tư thành lập Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng một dự án để trực tiếp 

quản lý dự án.”. 

21. Sửa đổi, bổ sung Điều 71 như sau: 

“Điều 71. Quyền, trách nhiệm của cơ quan, tổ chức thẩm định, thẩm tra Báo 

cáo nghiên cứu khả thi đầu tư xây dựng, Báo cáo kinh tế - kỹ thuật đầu tư xây 

dựng 

1. Cơ quan chủ trì thẩm định có các quyền sau: 

a) Yêu cầu chủ đầu tư, tổ chức, cá nhân lập, thẩm tra Báo cáo nghiên cứu khả thi 

đầu tư xây dựng, Báo cáo kinh tế - kỹ thuật đầu tư xây dựng cung cấp, giải trình, 

làm rõ các thông tin phục vụ thẩm định; 

b) Yêu cầu chủ đầu tư thuê tổ chức tư vấn thực hiện thẩm tra hoặc mời tổ chức, cá 

nhân có đủ điều kiện năng lực, kinh nghiệm tham gia thẩm định khi cần thiết; 

c) Bảo lưu kết quả thẩm định, từ chối thực hiện yêu cầu làm sai lệch kết quả thẩm 

định hoặc các yêu cầu vượt quá năng lực, phạm vi công việc thẩm định theo quy 

định. 

2. Cơ quan chủ trì thẩm định có các trách nhiệm sau: 

a) Thẩm định Báo cáo nghiên cứu khả thi đầu tư xây dựng, Báo cáo kinh tế - kỹ 

thuật đầu tư xây dựng theo quy định của Luật này và tổng hợp các ý kiến, kết quả 

thẩm định của cơ quan, tổ chức có liên quan để trình người quyết định đầu tư phê 

duyệt dự án, quyết định đầu tư xây dựng; 

b) Chịu trách nhiệm trước pháp luật và người quyết định đầu tư về kết quả công 

việc do mình thực hiện. 

3. Cơ quan chuyên môn về xây dựng có các quyền sau: 

a) Yêu cầu chủ đầu tư, tổ chức, cá nhân lập, thẩm tra Báo cáo nghiên cứu khả thi 

đầu tư xây dựng, thiết kế cơ sở cung cấp, giải trình, làm rõ các thông tin phục vụ 

thẩm định; 

b) Yêu cầu cơ quan quản lý quy hoạch, kiến trúc địa phương nơi có dự án cung cấp 

thông tin về quy hoạch có liên quan khi cần thiết; 

c) Yêu cầu chủ đầu tư thuê tổ chức tư vấn thực hiện thẩm tra hoặc mời tổ chức, cá 

nhân có đủ điều kiện năng lực, kinh nghiệm tham gia thẩm định khi cần thiết; 



d) Bảo lưu kết quả thẩm định, từ chối thực hiện yêu cầu làm sai lệch kết quả thẩm 

định. 

4. Cơ quan chuyên môn về xây dựng có các trách nhiệm sau: 

a) Thẩm định Báo cáo nghiên cứu khả thi đầu tư xây dựng theo quy định của Luật 

này; 

b) Thông báo ý kiến, kết quả thẩm định bằng văn bản gửi chủ đầu tư và các cơ 

quan có liên quan; 

c) Chịu trách nhiệm trước pháp luật về kết quả công việc do mình thực hiện. 

5. Tổ chức thẩm tra có các quyền sau: 

a) Yêu cầu chủ đầu tư, tổ chức, cá nhân lập Báo cáo nghiên cứu khả thi đầu tư xây 

dựng, Báo cáo kinh tế - kỹ thuật đầu tư xây dựng, thiết kế cơ sở cung cấp, giải 

trình, làm rõ các thông tin phục vụ thẩm tra; 

b) Bảo lưu kết quả thẩm tra, từ chối thực hiện yêu cầu làm sai lệch kết quả thẩm tra 

hoặc các yêu cầu vượt quá năng lực, phạm vi công việc thẩm tra. 

6. Tổ chức thẩm tra có các trách nhiệm sau: 

a) Thẩm tra Báo cáo nghiên cứu khả thi đầu tư xây dựng, Báo cáo kinh tế - kỹ 

thuật đầu tư xây dựng theo yêu cầu của chủ đầu tư và quy định của Luật này; 

b) Giải trình, làm rõ kết quả thẩm tra để phục vụ công tác thẩm định; 

c) Chịu trách nhiệm trước pháp luật và chủ đầu tư về kết quả công việc do mình 

thực hiện.”. 

22. Sửa đổi, bổ sung một số điểm, khoản của Điều 72 như sau: 

a) Sửa đổi, bổ sung điểm a khoản 1 như sau: 

“a) Phê duyệt hoặc ủy quyền phê duyệt dự án, quyết toán vốn đầu tư xây dựng. Đối 

với dự án sử dụng vốn đầu tư công, dự án PPP, việc phân cấp, ủy quyền phê duyệt 

dự án được thực hiện theo quy định của pháp luật về đầu tư công và pháp luật về 

đầu tư theo phương thức đối tác công tư;”; 

b) Bãi bỏ điểm d khoản 2. 

23. Sửa đổi, bổ sung Điều 78 như sau: 

“Điều 78. Quy định chung về thiết kế xây dựng 

1. Thiết kế xây dựng gồm: 

a) Thiết kế sơ bộ trong Báo cáo nghiên cứu tiền khả thi đầu tư xây dựng; 

b) Thiết kế cơ sở trong Báo cáo nghiên cứu khả thi đầu tư xây dựng hoặc thiết kế 

bản vẽ thi công trong Báo cáo kinh tế - kỹ thuật đầu tư xây dựng; 



c) Các thiết kế triển khai sau thiết kế cơ sở bao gồm thiết kế kỹ thuật tổng thể 

(Front - End Engineering Design, sau đây gọi là thiết kế FEED), thiết kế kỹ thuật, 

thiết kế bản vẽ thi công và các thiết kế khác (nếu có) theo thông lệ quốc tế. 

2. Thiết kế xây dựng được thực hiện theo trình tự một bước hoặc nhiều bước như 

sau: 

a) Thiết kế một bước là thiết kế bản vẽ thi công; 

b) Thiết kế hai bước bao gồm thiết kế cơ sở và thiết kế bản vẽ thi công; 

c) Thiết kế ba bước bao gồm thiết kế cơ sở, thiết kế kỹ thuật và thiết kế bản vẽ thi 

công; 

d) Thiết kế nhiều bước theo thông lệ quốc tế. 

3. Người quyết định đầu tư quyết định số bước thiết kế xây dựng khi phê duyệt dự 

án, quyết định đầu tư xây dựng. 

4. Hồ sơ thiết kế xây dựng triển khai sau thiết kế cơ sở bao gồm thuyết minh thiết 

kế, bản vẽ thiết kế, tài liệu khảo sát xây dựng liên quan, dự toán xây dựng và chỉ 

dẫn kỹ thuật (nếu có) theo yêu cầu của chủ đầu tư. 

5. Thiết kế bản vẽ thi công do tổ chức tư vấn thiết kế hoặc nhà thầu thi công xây 

dựng lập cho toàn bộ công trình hoặc từng hạng mục công trình hoặc từng giai 

đoạn thi công công trình theo yêu cầu của chủ đầu tư. 

6. Chính phủ quy định chi tiết các bước thiết kế xây dựng, thẩm định, phê duyệt, 

điều chỉnh thiết kế xây dựng.”. 

24. Sửa đổi, bổ sung Điều 82 như sau: 

“Điều 82. Thẩm định, phê duyệt thiết kế xây dựng triển khai sau thiết kế cơ sở 

1. Chủ đầu tư có trách nhiệm tổ chức thẩm định bước thiết kế xây dựng triển khai 

sau thiết kế cơ sở quy định tại khoản 2 Điều này làm cơ sở phê duyệt, trừ trường 

hợp người quyết định đầu tư có quy định khác tại quyết định đầu tư xây dựng. Đối 

với các bước thiết kế còn lại, chủ đầu tư quyết định việc kiểm soát thiết kế theo 

quy định tại hợp đồng giữa chủ đầu tư với nhà thầu và quy định của pháp luật có 

liên quan. 

2. Chủ đầu tư thẩm định các nội dung quy định tại Điều 83 của Luật này đối với 

bước thiết kế sau: 

a) Thiết kế FEED trong trường hợp thực hiện hình thức hợp đồng thiết kế - mua 

sắm vật tư, thiết bị - thi công xây dựng công trình (Engineering - Procurement - 

Construction, sau đây gọi là hợp đồng EPC); 

b) Thiết kế kỹ thuật trong trường hợp thiết kế ba bước; 



c) Thiết kế bản vẽ thi công trong trường hợp thiết kế hai bước; 

d) Bước thiết kế khác ngay sau bước thiết kế cơ sở trong trường hợp thực hiện thiết 

kế nhiều bước theo thông lệ quốc tế. 

3. Công trình xây dựng quy định tại khoản 1 Điều 83a của Luật này còn phải được 

cơ quan chuyên môn về xây dựng thẩm định thiết kế xây dựng theo nội dung quy 

định tại khoản 2 Điều 83a của Luật này. Cơ quan thẩm định được mời tổ chức, cá 

nhân có đủ điều kiện năng lực, kinh nghiệm tham gia thẩm định thiết kế xây dựng. 

4. Công trình xây dựng có yêu cầu về phòng, chống cháy, nổ, bảo vệ môi trường, 

bảo đảm quốc phòng, an ninh phải được cơ quan nhà nước có thẩm quyền cho ý 

kiến hoặc thẩm duyệt theo quy định của pháp luật có liên quan. 

5. Đối với công trình xây dựng quy định tại khoản 3 và khoản 4 Điều này, chủ đầu 

tư được trình hồ sơ đồng thời đến cơ quan chuyên môn về xây dựng và cơ quan 

nhà nước có thẩm quyền. Kết quả thực hiện yêu cầu về phòng, chống cháy, nổ và 

bảo vệ môi trường quy định tại khoản 4 Điều này được gửi đến cơ quan chuyên 

môn về xây dựng làm cơ sở kết luận thẩm định. 

6. Công trình xây dựng ảnh hưởng lớn đến an toàn, lợi ích cộng đồng phải được tổ 

chức, cá nhân có đủ điều kiện năng lực hoạt động xây dựng thẩm tra thiết kế xây 

dựng về nội dung an toàn công trình, sự tuân thủ tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật 

làm cơ sở cho việc thẩm định. 

7. Chủ đầu tư có trách nhiệm tổng hợp văn bản của cơ quan chuyên môn về xây 

dựng và các cơ quan, tổ chức có liên quan; thực hiện các yêu cầu (nếu có); phê 

duyệt thiết kế xây dựng theo quy định tại khoản 8 Điều này. 

8. Chủ đầu tư phê duyệt bước thiết kế xây dựng triển khai sau thiết kế cơ sở quy 

định tại khoản 2 Điều này. Chủ đầu tư được quyết định về việc phê duyệt đối với 

các bước thiết kế còn lại. 

9. Bộ trưởng Bộ Quốc phòng, Bộ trưởng Bộ Công an quy định về thẩm quyền, 

trình tự thẩm định, phê duyệt thiết kế xây dựng phù hợp yêu cầu đặc thù quản lý 

ngành đối với công trình xây dựng phục vụ quốc phòng, an ninh.”. 

25. Sửa đổi, bổ sung Điều 83 như sau: 

“Điều 83. Thẩm định thiết kế xây dựng triển khai sau thiết kế cơ sở của chủ 

đầu tư 

1. Đối với công trình xây dựng sử dụng vốn đầu tư công, công trình xây dựng sử 

dụng vốn nhà nước ngoài đầu tư công, chủ đầu tư thẩm định các nội dung sau: 

a) Sự đáp ứng yêu cầu của thiết kế xây dựng với nhiệm vụ thiết kế, quy định tại 

hợp đồng thiết kế và quy định của pháp luật có liên quan; 



b) Sự phù hợp của thiết kế xây dựng với yêu cầu về dây chuyền và thiết bị công 

nghệ (nếu có); 

c) Việc lập dự toán xây dựng công trình; sự phù hợp của giá trị dự toán xây dựng 

công trình với giá trị tổng mức đầu tư xây dựng; xác định giá trị dự toán xây dựng 

công trình. 

2. Đối với công trình xây dựng thuộc dự án PPP, nội dung thẩm định thiết kế xây 

dựng được thực hiện theo quy định tại khoản 1 Điều này và các nội dung quy định 

tại hợp đồng dự án PPP. 

3. Đối với công trình xây dựng quy định tại khoản 6 Điều 82 của Luật này và 

không thuộc đối tượng quy định tại khoản 1 Điều 83a của Luật này, chủ đầu tư căn 

cứ nội dung quy định tại khoản 1 Điều này và khoản 2 Điều 83a của Luật này để tổ 

chức thẩm định và phê duyệt thiết kế xây dựng. 

4. Đối với công trình xây dựng không thuộc quy định tại các khoản 1, 2 và 3 Điều 

này, chủ đầu tư quyết định nội dung thẩm định bảo đảm đáp ứng các yêu cầu của 

nhiệm vụ thiết kế, hợp đồng thiết kế và quy định của pháp luật có liên quan.”. 

26. Bổ sung Điều 83a vào sau Điều 83 như sau: 

“Điều 83a. Thẩm định thiết kế xây dựng triển khai sau thiết kế cơ sở của cơ 

quan chuyên môn về xây dựng 

1. Cơ quan chuyên môn về xây dựng thẩm định bước thiết kế xây dựng quy định 

tại khoản 2 Điều 82 của Luật này đối với các công trình xây dựng sau: 

a) Công trình xây dựng sử dụng vốn đầu tư công; 

b) Công trình xây dựng sử dụng vốn nhà nước ngoài đầu tư công thuộc dự án có 

quy mô nhóm B trở lên hoặc công trình xây dựng ảnh hưởng lớn đến an toàn, lợi 

ích cộng đồng; 

c) Công trình, xây dựng thuộc dự án PPP; 

d) Công trình xây dựng ảnh hưởng lớn đến an toàn, lợi ích cộng đồng sử dụng vốn 

khác được xây dựng tại khu vực không có quy hoạch xây dựng đô thị, quy hoạch 

xây dựng khu chức năng hoặc quy hoạch chi tiết xây dựng điểm dân cư nông thôn. 

2. Đối với công trình xây dựng quy định tại điểm a và điểm b khoản 1 Điều này và 

công trình xây dựng thuộc dự án PPP thành phần sử dụng vốn đầu tư công, nội 

dung thẩm định thiết kế xây dựng của cơ quan chuyên môn về xây dựng gồm: 

a) Sự tuân thủ quy định của pháp luật về lập, thẩm tra thiết kế xây dựng; điều kiện 

năng lực hoạt động xây dựng của tổ chức, cá nhân tham gia khảo sát, thiết kế, thẩm 

tra thiết kế; 



b) Sự phù hợp của thiết kế xây dựng với thiết kế cơ sở đã được cơ quan chuyên 

môn về xây dựng thẩm định; 

c) Kiểm tra kết quả thẩm tra của tổ chức tư vấn về đáp ứng yêu cầu an toàn công 

trình, sự tuân thủ quy chuẩn kỹ thuật và quy định của pháp luật về áp dụng tiêu 

chuẩn trong thiết kế đối với trường hợp yêu cầu phải thẩm tra thiết kế theo quy 

định tại khoản 6 Điều 82 của Luật này; 

d) Sự tuân thủ quy định của pháp luật về việc xác định dự toán xây dựng; 

đ) Kiểm tra việc thực hiện các yêu cầu về phòng, chống cháy, nổ và bảo vệ môi 

trường; 

e) Kiểm tra việc thực hiện các yêu cầu khác theo quy định của pháp luật có liên 

quan. 

3. Đối với công trình xây dựng quy định tại điểm d khoản 1 Điều này và công trình 

xây dựng thuộc dự án PPP không thuộc đối tượng quy định tại khoản 2 Điều này, 

cơ quan chuyên môn về xây dựng thẩm định nội dung quy định tại các điểm a, b, c, 

đ và e khoản 2 Điều này.”. 

27. Sửa đổi, bổ sung Điều 85 như sau: 

“Điều 85. Quyền và nghĩa vụ của chủ đầu tư trong việc thiết kế xây dựng 

1. Chủ đầu tư có các quyền sau: 

a) Tự thực hiện thiết kế, thẩm tra thiết kế xây dựng khi có đủ điều kiện năng lực 

hoạt động xây dựng, năng lực hành nghề phù hợp với loại, cấp công trình xây 

dựng; 

b) Lựa chọn nhà thầu thiết kế, thẩm tra thiết kế xây dựng trong trường hợp không 

tự thực hiện thiết kế, thẩm tra thiết kế xây dựng; 

c) Đàm phán, ký kết hợp đồng thiết kế, thẩm tra thiết kế xây dựng; giám sát và yêu 

cầu nhà thầu thực hiện đúng hợp đồng đã ký kết; đình chỉ hoặc chấm dứt hợp đồng 

theo quy định của hợp đồng và quy định của pháp luật có liên quan; 

d) Các quyền khác theo quy định của hợp đồng và của pháp luật có liên quan. 

2. Chủ đầu tư có các nghĩa vụ sau: 

a) Lựa chọn nhà thầu thiết kế, thẩm tra thiết kế xây dựng đủ điều kiện năng lực 

hoạt động xây dựng, năng lực hành nghề phù hợp với loại, cấp công trình xây 

dựng; 

b) Xác định nhiệm vụ thiết kế xây dựng; 

c) Cung cấp đầy đủ thông tin, tài liệu cho nhà thầu thiết kế, thẩm tra thiết kế xây 

dựng; 



d) Thực hiện đúng hợp đồng đã ký kết; bồi thường thiệt hại khi vi phạm hợp đồng 

thiết kế xây dựng đã ký kết; 

đ) Thẩm định, phê duyệt thiết kế xây dựng theo quy định của Luật này; 

e) Chịu trách nhiệm trước pháp luật và người quyết định đầu tư về kết quả công 

việc do mình thực hiện; 

g) Lưu trữ hồ sơ thiết kế xây dựng; 

h) Các nghĩa vụ khác theo quy định của hợp đồng và của pháp luật có liên quan.”. 

28. Sửa đổi, bổ sung Điều 87 như sau: 

“Điều 87. Quyền và trách nhiệm của cơ quan chuyên môn về xây dựng trong 

công tác thẩm định thiết kế xây dựng 

1. Cơ quan chuyên môn về xây dựng có các quyền sau: 

a) Yêu cầu chủ đầu tư, tổ chức, cá nhân lập, thẩm tra thiết kế xây dựng cung cấp, 

giải trình, làm rõ các thông tin khi cần thiết làm cơ sở cho công tác thẩm định theo 

quy định; 

b) Yêu cầu chủ đầu tư lựa chọn tổ chức tư vấn thực hiện thẩm tra; mời tổ chức, cá 

nhân có đủ điều kiện năng lực, kinh nghiệm tham gia thẩm định khi cần thiết; 

c) Bảo lưu kết quả thẩm định, từ chối thực hiện yêu cầu làm sai lệch kết quả thẩm 

định hoặc các yêu cầu vượt quá năng lực, phạm vi công việc thẩm định. 

2. Cơ quan chuyên môn về xây dựng có các trách nhiệm sau: 

a) Thẩm định thiết kế xây dựng theo quy định của Luật này; 

b) Thông báo ý kiến, kết quả thẩm định bằng văn bản gửi chủ đầu tư và cơ quan 

quản lý nhà nước về xây dựng tại địa phương để theo dõi, quản lý việc triển khai 

xây dựng; 

c) Chịu trách nhiệm trước pháp luật về kết quả công việc do mình thực hiện.”. 

29. Bổ sung Điều 87a vào sau Điều 87 như sau: 

“Điều 87a. Quyền và nghĩa vụ của tổ chức thẩm tra thiết kế xây dựng 

1. Tổ chức thẩm tra có các quyền sau: 

a) Yêu cầu chủ đầu tư, tổ chức, cá nhân lập thiết kế xây dựng cung cấp, giải trình, 

làm rõ các thông tin làm cơ sở cho công tác thẩm tra; 

b) Bảo lưu kết quả thẩm tra, từ chối thực hiện yêu cầu làm sai lệch kết quả thẩm tra 

hoặc các yêu cầu vượt quá năng lực, phạm vi công việc thẩm tra. 

2. Tổ chức thẩm tra có các nghĩa vụ sau: 



a) Thẩm tra thiết kế xây dựng theo phạm vi yêu cầu của chủ đầu tư; 

b) Giải trình, làm rõ kết quả thẩm tra làm cơ sở cho công tác thẩm định của chủ 

đầu tư, cơ quan chuyên môn về xây dựng; 

c) Chịu trách nhiệm trước pháp luật và chủ đầu tư về kết quả công việc do mình 

thực hiện.”. 

30. Sửa đổi, bổ sung Điều 89 như sau: 

“Điều 89. Quy định chung về cấp giấy phép xây dựng 

1. Công trình xây dựng phải có giấy phép xây dựng do cơ quan nhà nước có thẩm 

quyền cấp cho chủ đầu tư theo quy định của Luật này, trừ các trường hợp quy định 

tại khoản 2 Điều này. 

2. Các trường hợp được miễn giấy phép xây dựng gồm: 

a) Công trình bí mật nhà nước; công trình xây dựng khẩn cấp; 

b) Công trình thuộc dự án sử dụng vốn đầu tư công được Thủ tướng Chính phủ, 

người đứng đầu cơ quan trung ương của tổ chức chính trị, Viện kiểm sát nhân dân 

tối cao, Tòa án nhân dân tối cao, Kiểm toán nhà nước, Văn phòng Chủ tịch nước, 

Văn phòng Quốc hội, bộ, cơ quan ngang bộ, cơ quan thuộc Chính phủ, cơ quan 

trung ương của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và của tổ chức chính trị - xã hội, Chủ 

tịch Ủy ban nhân dân các cấp quyết định đầu tư xây dựng; 

c) Công trình xây dựng tạm theo quy định tại Điều 131 của Luật này; 

d) Công trình sửa chữa, cải tạo bên trong công trình hoặc công trình sửa chữa, cải 

tạo mặt ngoài không tiếp giáp với đường trong đô thị có yêu cầu về quản lý kiến 

trúc theo quy định của cơ quan nhà nước có thẩm quyền; nội dung sửa chữa, cải 

tạo không làm thay đổi công năng sử dụng, không làm ảnh hưởng đến an toàn kết 

cấu chịu lực của công trình, phù hợp với quy hoạch xây dựng đã được cơ quan nhà 

nước có thẩm quyền phê duyệt, yêu cầu về an toàn phòng, chống cháy, nổ và bảo 

vệ môi trường; 

đ) Công trình quảng cáo không thuộc đối tượng phải cấp giấy phép xây dựng theo 

quy định của pháp luật về quảng cáo; công trình hạ tầng kỹ thuật viễn thông thụ 

động theo quy định của Chính phủ; 

e) Công trình xây dựng nằm trên địa bàn hai đơn vị hành chính cấp tỉnh trở lên, 

công trình xây dựng theo tuyến ngoài đô thị phù hợp với quy hoạch xây dựng hoặc 

quy hoạch có tính chất kỹ thuật, chuyên ngành đã được cơ quan nhà nước có thẩm 

quyền phê duyệt; 

g) Công trình xây dựng đã được cơ quan chuyên môn về xây dựng thông báo kết 

quả thẩm định thiết kế xây dựng triển khai sau thiết kế cơ sở đủ điều kiện phê 



duyệt thiết kế xây dựng và đáp ứng các điều kiện về cấp giấy phép xây dựng theo 

quy định của Luật này; 

h) Nhà ở riêng lẻ có quy mô dưới 07 tầng thuộc dự án đầu tư xây dựng khu đô thị, 

dự án đầu tư xây dựng nhà ở có quy hoạch chi tiết 1/500 đã được cơ quan nhà nước 

có thẩm quyền phê duyệt; 

i) Công trình xây dựng cấp IV, nhà ở riêng lẻ ở nông thôn có quy mô dưới 07 tầng 

và thuộc khu vực không có quy hoạch đô thị, quy hoạch xây dựng khu chức năng 

hoặc quy hoạch chi tiết xây dựng điểm dân cư nông thôn đã được cơ quan nhà 

nước có thẩm quyền phê duyệt; công trình xây dựng cấp IV, nhà ở riêng lẻ ở miền 

núi, hải đảo thuộc khu vực không có quy hoạch đô thị, quy hoạch xây dựng khu 

chức năng; trừ công trình, nhà ở riêng lẻ được xây dựng trong khu bảo tồn, khu di 

tích lịch sử - văn hóa; 

k) Chủ đầu tư xây dựng công trình quy định tại các điểm b, e, g, h và i khoản này, 

trừ nhà ở riêng lẻ quy định tại điểm i khoản này có trách nhiệm gửi thông báo thời 

điểm khởi công xây dựng, hồ sơ thiết kế xây dựng theo quy định đến cơ quan quản 

lý nhà nước về xây dựng tại địa phương để quản lý. 

3. Giấy phép xây dựng gồm: 

a) Giấy phép xây dựng mới; 

b) Giấy phép sửa chữa, cải tạo; 

c) Giấy phép di dời công trình; 

d) Giấy phép xây dựng có thời hạn. 

4. Công trình được cấp giấy phép xây dựng theo giai đoạn khi đã có thiết kế xây 

dựng triển khai sau thiết kế cơ sở của từng giai đoạn được thẩm định và phê duyệt 

theo quy định của Luật này. 

5. Đối với dự án đầu tư xây dựng có nhiều công trình, giấy phép xây dựng được 

cấp cho một, một số hoặc tất cả các công trình thuộc dự án khi các công trình có 

yêu cầu thi công đồng thời, bảo đảm các yêu cầu về điều kiện, thời hạn cấp giấy 

phép xây dựng và yêu cầu đồng bộ của dự án.”. 

31. Sửa đổi, bổ sung khoản 2 Điều 91 như sau: 

“2. Phù hợp với mục đích sử dụng đất theo quy định của pháp luật về đất đai.”. 

32. Sửa đổi, bổ sung điểm a khoản 1 Điều 93 như sau: 

“a) Phù hợp với mục đích sử dụng đất theo quy định của pháp luật về đất đai và 

quy chế quản lý kiến trúc được cơ quan nhà nước có thẩm quyền ban hành;”. 

33. Sửa đổi, bổ sung Điều 94 như sau: 



“Điều 94. Điều kiện cấp giấy phép xây dựng có thời hạn 

1. Điều kiện chung cấp giấy phép xây dựng có thời hạn gồm: 

a) Thuộc khu vực có quy hoạch phân khu xây dựng, quy hoạch phân khu xây dựng 

khu chức năng hoặc quy hoạch chi tiết, quy hoạch chi tiết xây dựng khu chức năng 

đã được cơ quan nhà nước có thẩm quyền phê duyệt, công bố nhưng chưa thực 

hiện và chưa có quyết định thu hồi đất của cơ quan nhà nước có thẩm quyền; 

b) Phù hợp với quy mô công trình do Ủy ban nhân dân cấp tỉnh quy định cho từng 

khu vực và thời hạn tồn tại của công trình theo kế hoạch thực hiện quy hoạch phân 

khu xây dựng, quy hoạch phân khu xây dựng khu chức năng hoặc quy hoạch chi 

tiết, quy hoạch chi tiết xây dựng khu chức năng đã được cơ quan nhà nước có thẩm 

quyền phê duyệt; 

c) Phù hợp với mục đích sử dụng đất được xác định tại giấy tờ hợp pháp về đất đai 

của người đề nghị cấp giấy phép xây dựng có thời hạn; 

d) Khi hết thời hạn tồn tại của công trình ghi trong giấy phép xây dựng có thời hạn 

và cơ quan nhà nước có thẩm quyền có quyết định thu hồi đất, chủ đầu tư cam kết 

tự phá dỡ công trình, nếu không tự phá dỡ thì bị cưỡng chế và chịu mọi chi phí cho 

việc phá dỡ. Trường hợp quá thời hạn này mà quy hoạch xây dựng chưa thực hiện 

được, chủ đầu tư được tiếp tục sử dụng công trình cho đến khi cơ quan nhà nước 

có thẩm quyền có quyết định thu hồi đất. Việc hỗ trợ khi phá dỡ được thực hiện 

theo quy định của pháp luật về đất đai. 

2. Công trình xây dựng được cấp giấy phép xây dựng có thời hạn phải đáp ứng 

điều kiện quy định tại khoản 1 Điều này và các khoản 3, 4 và 5 Điều 91 của Luật 

này. 

3. Nhà ở riêng lẻ được cấp giấy phép xây dựng có thời hạn phải đáp ứng điều kiện 

quy định tại khoản 1 Điều này và các điểm b, c và d khoản 1 Điều 93 của Luật này. 

4. Đối với công trình xây dựng, nhà ở riêng lẻ được cấp giấy phép xây dựng có 

thời hạn, khi hết thời hạn tồn tại của công trình ghi trong giấy phép xây dựng mà 

quy hoạch xây dựng có điều chỉnh kéo dài kế hoạch thực hiện thì cơ quan đã cấp 

giấy phép xây dựng có trách nhiệm thông báo về việc gia hạn thời gian tồn tại của 

công trình. Trường hợp chủ đầu tư tiếp tục có nhu cầu xây dựng mới hoặc sửa 

chữa, cải tạo thì thực hiện cấp giấy phép xây dựng có thời hạn theo thời hạn của 

quy hoạch xây dựng điều chỉnh. 

5. Đối với công trình xây dựng, nhà ở riêng lẻ thuộc trường hợp quy định tại điểm 

a khoản 1 Điều này và đã có kế hoạch sử dụng đất hàng năm của cấp huyện thì 

không cấp giấy phép xây dựng có thời hạn cho việc xây dựng mới mà chỉ cấp giấy 

phép xây dựng có thời hạn để sửa chữa, cải tạo. 



Trường hợp sau 03 năm kể từ ngày công bố kế hoạch sử dụng đất hàng năm của 

cấp huyện, cơ quan nhà nước có thẩm quyền chưa có quyết định thu hồi đất hoặc 

chưa cho phép chuyển mục đích sử dụng đất theo kế hoạch sử dụng đất hàng năm 

của cấp huyện đã được công bố mà không điều chỉnh, hủy bỏ hoặc có điều chỉnh, 

hủy bỏ nhưng không công bố việc điều chỉnh, hủy bỏ kế hoạch sử dụng đất hàng 

năm của cấp huyện thì người sử dụng đất được quyền đề nghị cấp giấy phép xây 

dựng có thời hạn theo quy định tại khoản 2 và khoản 3 Điều này.”. 

34. Sửa đổi, bổ sung một số điểm, khoản của Điều 95 như sau: 

a) Sửa đổi, bổ sung điểm đ khoản 2 như sau: 

“đ) Bản sao hoặc mã số chứng chỉ hành nghề của tổ chức thiết kế, thẩm tra thiết kế 

xây dựng, chứng chỉ hành nghề của chủ nhiệm, chủ trì thiết kế, thẩm tra thiết kế 

xây dựng công trình được cấp theo quy định.”; 

b) Sửa đổi, bổ sung điểm b khoản 4 như sau: 

“b) Văn bản có ý kiến về sự cần thiết xây dựng và quy mô công trình của cơ quan 

chuyên môn về tín ngưỡng, tôn giáo thuộc Ủy ban nhân dân cấp tỉnh.”; 

c) Sửa đổi, bổ sung khoản 6 như sau: 

“6. Hồ sơ đề nghị cấp giấy phép xây dựng đối với công trình quảng cáo được thực 

hiện theo quy định của pháp luật về quảng cáo.”. 

35. Sửa đổi, bổ sung khoản 4 Điều 96 như sau: 

“4. Đối với công trình di tích lịch sử - văn hóa và danh lam, thắng cảnh đã được 

xếp hạng thì phải có văn bản chấp thuận về sự cần thiết xây dựng và quy mô công 

trình của cơ quan quản lý nhà nước về văn hóa.”. 

36. Sửa đổi, bổ sung một số điểm, khoản của Điều 102 như sau: 

a) Sửa đổi, bổ sung điểm d khoản 1 như sau: 

“d) Cơ quan có thẩm quyền cấp giấy phép xây dựng có trách nhiệm đối chiếu các 

điều kiện theo quy định của Luật này để gửi văn bản lấy ý kiến của cơ quan quản 

lý nhà nước về những lĩnh vực liên quan đến công trình xây dựng theo quy định 

của pháp luật;”; 

b) Sửa đổi, bổ sung điểm e khoản 1 như sau: 

“e) Kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ, cơ quan có thẩm quyền cấp giấy phép xây 

dựng phải xem xét hồ sơ để cấp giấy phép trong thời gian 20 ngày đối với trường 

hợp cấp giấy phép xây dựng công trình, bao gồm cả giấy phép xây dựng có thời 

hạn, giấy phép xây dựng điều chỉnh, giấy phép di dời và trong thời gian 15 ngày 

đối với nhà ở riêng lẻ. Trường hợp đến thời hạn cấp giấy phép nhưng cần phải xem 

xét thêm thì cơ quan cấp giấy phép xây dựng phải thông báo bằng văn bản cho chủ 



đầu tư biết lý do, đồng thời báo cáo cấp có thẩm quyền quản lý trực tiếp xem xét 

và chỉ đạo thực hiện, nhưng không được quá 10 ngày kể từ ngày hết hạn theo quy 

định tại khoản này. Thời gian cấp giấy phép xây dựng đối với công trình quảng cáo 

được thực hiện theo quy định của pháp luật về quảng cáo.”; 

c) Sửa đổi, bổ sung khoản 5 như sau: 

“5. Chính phủ quy định chi tiết về việc cấp giấy phép xây dựng.”. 

37. Bãi bỏ khoản 1, sửa đổi, bổ sung khoản 2 và khoản 3 Điều 103 như sau: 

“2. Ủy ban nhân dân cấp tỉnh cấp giấy phép xây dựng đối với công trình thuộc đối 

tượng có yêu cầu phải cấp giấy phép xây dựng trên địa bàn tỉnh, trừ công trình quy 

định tại khoản 3 Điều này. Ủy ban nhân dân cấp tỉnh phân cấp, ủy quyền cho Sở 

Xây dựng, Ban quản lý khu công nghiệp, khu chế xuất, khu công nghệ cao, khu 

kinh tế, Ủy ban nhân dân cấp huyện cấp giấy phép xây dựng thuộc chức năng và 

phạm vi quản lý của cơ quan này. 

3. Ủy ban nhân dân cấp huyện cấp giấy phép xây dựng đối với công trình cấp III, 

cấp IV và nhà ở riêng lẻ trên địa bàn do mình quản lý.”. 

38. Sửa đổi, bổ sung điểm c khoản 2 Điều 106 như sau: 

“c) Thông báo ngày khởi công xây dựng theo quy định tại điểm e khoản 1 Điều 

107 của Luật này;”. 

39. Sửa đổi, bổ sung khoản 1 Điều 107 như sau: 

“1. Việc khởi công xây dựng công trình phải bảo đảm các điều kiện sau: 

a) Có mặt bằng xây dựng để bàn giao toàn bộ hoặc từng phần theo tiến độ xây 

dựng; 

b) Có giấy phép xây dựng đối với công trình phải có giấy phép xây dựng theo quy 

định tại Điều 89 của Luật này; 

c) Có thiết kế bản vẽ thi công của hạng mục công trình, công trình khởi công đã 

được phê duyệt; 

d) Chủ đầu tư đã ký kết hợp đồng với nhà thầu thực hiện các hoạt động xây dựng 

liên quan đến công trình được khởi công theo quy định của phập luật; 

đ) Có biện pháp bảo đảm an toàn, bảo vệ môi trường trong quá trình thi công xây 

dựng; 

e) Chủ đầu tư đã gửi thông báo về ngày khởi công xây dựng đến cơ quan quản lý 

nhà nước về xây dựng tại địa phương trước thời điểm khởi công xây dựng ít nhất là 

03 ngày làm việc.”. 

40. Sửa đổi, bổ sung Điều 110 như sau: 



“Điều 110. Vật liệu xây dựng 

1. Phát triển, sản xuất và sử dụng vật liệu xây dựng phải bảo đảm an toàn, hiệu 

quả, thân thiện với môi trường và sử dụng hợp lý tài nguyên. 

2. Vật liệu, cấu kiện sử dụng cho công trình xây dựng phải theo đúng thiết kế xây 

dựng, chỉ dẫn kỹ thuật (nếu có) đã được phê duyệt, bảo đảm chất lượng theo quy 

định của pháp luật về tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật và pháp luật về chất lượng 

sản phẩm, hàng hóa. 

3. Vật liệu xây dựng được sử dụng để sản xuất, chế tạo, gia công bán thành phẩm 

phải phù hợp với quy định tại khoản 1 và khoản 2 Điều này. 

4. Ưu tiên sử dụng vật liệu xây dựng tại chỗ; vật liệu xây dựng và sản phẩm xây 

dựng được sản xuất, chế tạo trong nước; sản phẩm có tỷ lệ nội địa hóa cao. 

5. Chính phủ quy định chi tiết Điều này.”. 

41. Sửa đổi, bổ sung điểm b khoản 1 Điều 112 như sau: 

“b) Đàm phán, ký kết hợp đồng thi công xây dựng; giám sát và yêu cầu nhà thầu 

thi công xây dựng thực hiện đúng hợp đồng đã ký kết; xem xét, chấp thuận biện 

pháp thi công, biện pháp bảo đảm an toàn, vệ sinh môi trường do nhà thầu trình;”. 

42. Sửa đổi, bổ sung điểm b khoản 2 Điều 113 như sau: 

“b) Lập và trình chủ đầu tư chấp thuận biện pháp thi công, trong đó quy định cụ 

thể biện pháp bảo đảm an toàn, vệ sinh môi trường;”. 

43. Sửa đổi, bổ sung Điều 115 như sau: 

“Điều 115. An toàn trong thi công xây dựng công trình 

1. Nhà thầu thi công xây dựng có trách nhiệm bảo đảm an toàn cho con người, 

công trình xây dựng, tài sản, thiết bị, phương tiện trong quá trình thi công xây 

dựng công trình, phòng, chống cháy, nổ và bảo vệ môi trường. 

2. Chủ đầu tư phải tổ chức giám sát việc thực hiện các quy định về an toàn của nhà 

thầu thi công xây dựng; tạm dừng hoặc đình chỉ thi công khi phát hiện dấu hiệu vi 

phạm quy định về an toàn, có sự cố gây mất an toàn công trình; phối hợp với các 

nhà thầu xử lý, khắc phục khi xảy ra sự cố hoặc tai nạn lao động; thông báo kịp 

thời với cơ quan nhà nước có thẩm quyền khi xảy ra sự cố công trình, tai nạn lao 

động gây chết người. 

3. Nhà thầu thi công xây dựng có trách nhiệm xác định vùng nguy hiểm trong thi 

công xây dựng công trình; tổ chức lập, trình chủ đầu tư chấp thuận biện pháp bảo 

đảm an toàn cho con người, công trình xây dựng, tài sản, thiết bị, phương tiện 

trong vùng nguy hiểm trong thi công xây dựng công trình; rà soát biện pháp bảo 



đảm an toàn định kỳ, đột xuất để điều chỉnh cho phù hợp với thực tế thi công trên 

công trường. 

4. Trường hợp vùng nguy hiểm trong thi công xây dựng công trình có ảnh hưởng 

lớn đến an toàn cộng đồng, chủ đầu tư có trách nhiệm báo cáo cơ quan chuyên môn 

về xây dựng biện pháp bảo đảm an toàn đã được chấp thuận để kiểm tra trong quá 

trình thi công xây dựng. 

5. Máy, thiết bị, vật tư phục vụ thi công xây dựng có yêu cầu nghiêm ngặt về an 

toàn phải được kiểm định trước khi đưa vào sử dụng. 

6. Chính phủ quy định chi tiết Điều này.”. 

44. Sửa đổi, bổ sung Điều 118 như sau: 

“Điều 118. Phá dỡ công trình xây dựng 

1. Việc phá dỡ công trình xây dựng được thực hiện trong các trường hợp sau: 

a) Để giải phóng mặt bằng xây dựng công trình mới hoặc công trình xây dựng tạm; 

b) Công trình có nguy cơ sụp đổ ảnh hưởng đến cộng đồng và công trình lân cận; 

công trình phải phá dỡ khẩn cấp nhằm kịp thời phòng, chống, khắc phục hậu quả 

thiên tai, thảm họa, dịch bệnh, các nhiệm vụ cấp bách để bảo đảm quốc phòng, an 

ninh, đối ngoại theo quyết định của cơ quan nhà nước có thẩm quyền; 

c) Công trình xây dựng trong khu vực cấm xây dựng theo quy định tại khoản 3 

Điều 12 của Luật này; 

d) Công trình xây dựng sai quy hoạch xây dựng, công trình xây dựng không có 

giấy phép xây dựng đối với công trình theo quy định phải có giấy phép hoặc xây 

dựng sai với nội dung quy định trong giấy phép xây dựng; 

đ) Công trình xây dựng lấn chiếm đất công, đất thuộc quyền sử dụng hợp pháp của 

tổ chức, cá nhân; công trình xây dựng sai với thiết kế xây dựng được phê duyệt đối 

với trường hợp được miễn giấy phép xây dựng; 

e) Nhà ở riêng lẻ có nhu cầu phá dỡ để xây dựng mới. 

2. Việc phá dỡ công trình xây dựng phải bảo đảm an toàn, bảo vệ môi trường và 

thực hiện theo trình tự như sau: 

a) Lập phương án, giải pháp phá dỡ công trình xây dựng. Trường hợp công trình 

thuộc diện phải có quyết định phá dỡ, cưỡng chế phá dỡ thì phải có quyết định phá 

dỡ hoặc quyết định cưỡng chế phá dỡ công trình xây dựng; 

b) Thẩm tra, phê duyệt thiết kế phương án, giải pháp phá dỡ công trình xây dựng 

đối với công trình xây dựng ảnh hưởng lớn đến an toàn, lợi ích cộng đồng; 

c) Tổ chức thi công phá dỡ công trình xây dựng; 



d) Tổ chức giám sát, nghiệm thu công tác phá dỡ công trình xây dựng. 

3. Trách nhiệm của các bên trong việc phá dỡ công trình xây dựng được quy định 

như sau: 

a) Chủ đầu tư, chủ sở hữu, người quản lý, sử dụng công trình hoặc người được giao 

nhiệm vụ chủ trì phá dỡ công trình có trách nhiệm tổ chức thực hiện theo trình tự 

quy định tại khoản 2 Điều này; tự thực hiện nếu có đủ điều kiện năng lực hoặc thuê 

tổ chức tư vấn có năng lực, kinh nghiệm để thực hiện lập, thẩm tra thiết kế phương 

án, giải pháp phá dỡ công trình xây dựng và thực hiện thi công phá dỡ công trình 

xây dựng; chịu trách nhiệm trước pháp luật và bồi thường thiệt hại do lỗi của mình 

gây ra; 

b) Nhà thầu được giao thực hiện việc phá dỡ công trình có trách nhiệm lập biện 

pháp thi công phá dỡ công trình phù hợp với phương án, giải pháp phá dỡ được 

phê duyệt; thực hiện thi công phá dỡ công trình theo đúng biện pháp thi công và 

quyết định phá dỡ hoặc quyết định cưỡng chế phá dỡ công trình xây dựng (nếu có); 

thực hiện theo dõi, quan trắc công trình; bảo đảm an toàn cho con người, tài sản, 

công trình và các công trình lân cận; chịu trách nhiệm trước pháp luật và bồi 

thường thiệt hại do lỗi của mình gây ra; 

c) Người có thẩm quyền quyết định phá dỡ công trình chịu trách nhiệm trước pháp 

luật về hậu quả do không ban hành quyết định, ban hành quyết định không kịp thời 

hoặc ban hành quyết định trái với quy định của pháp luật; 

d) Tổ chức, cá nhân sở hữu hoặc đang sử dụng công trình thuộc trường hợp phải 

phá dỡ phải chấp hành quyết định phá dỡ của cơ quan nhà nước có thẩm quyền; 

trường hợp không chấp hành thì bị cưỡng chế và chịu mọi chi phí cho việc phá dỡ. 

4. Chính phủ quy định chi tiết về phá dỡ công trình xây dựng và phá dỡ công trình 

xây dựng trong trường hợp khẩn cấp.”. 

45. Sửa đổi, bổ sung khoản 4 và khoản 5 Điều 123 như sau: 

“4. Công trình xây dựng thuộc dự án quan trọng quốc gia, công trình có quy mô 

lớn, kỹ thuật phức tạp; công trình ảnh hưởng lớn đến an toàn, lợi ích cộng đồng; 

công trình sử dụng vốn đầu tư công phải được kiểm tra công tác nghiệm thu trong 

quá trình thi công và khi hoàn thành thi công xây dựng công trình. Trách nhiệm tổ 

chức kiểm tra công tác nghiệm thu được quy định như sau: 

a) Hội đồng do Thủ tướng Chính phủ thành lập tổ chức kiểm tra công tác nghiệm 

thu đối với công trình xây dựng thuộc dự án quan trọng quốc gia, công trình có quy 

mô lớn, kỹ thuật phức tạp; 



b) Cơ quan chuyên môn về xây dựng tổ chức kiểm tra công tác nghiệm thu của chủ 

đầu tư đối với công trình xây dựng không thuộc trường hợp quy định tại điểm a 

khoản này. 

5) Chính phủ quy định chi tiết về quản lý chất lượng, nghiệm thu, giải quyết sự cố 

công trình xây dựng và công trình có quy mô lớn, kỹ thuật phức tạp.”. 

46. Bổ sung một số điểm, khoản của Điều 124 như sau: 

a) Bổ sung điểm c vào sau điểm b khoản 1 như sau: 

“c) Đối với dự án đầu tư xây dựng khu đô thị, có thể bàn giao toàn bộ hoặc một số 

công trình thuộc dự án để đưa vào sử dụng nhưng trước khi bàn giao phải hoàn 

thành đầu tư xây dựng bảo đảm đồng bộ hạ tầng kỹ thuật, hạ tầng xã hội theo phân 

kỳ đầu tư, thiết kế xây dựng đã được phê duyệt, bảo đảm kết nối với hạ tầng kỹ 

thuật chung của khu vực, phù hợp với nội dung dự án và quy hoạch đã được phê 

duyệt.”; 

b) Bổ sung khoản 5 vào sau khoản 4 như sau: 

“5. Đối với dự án đầu tư xây dựng khu đô thị, ngoài quy định tại các khoản 1, 2, 3 

và 4 Điều này, chủ đầu tư có trách nhiệm bàn giao công trình hạ tầng kỹ thuật, hạ 

tầng xã hội và các công trình khác theo quy định của Chính phủ.”. 

47. Sửa đổi, bổ sung một số khoản của Điều 126 như sau: 

a) Sửa đổi, bổ sung khoản 1 như sau: 

“1. Yêu cầu về bảo trì công trình xây dựng được quy định như sau: 

a) Công trình, hạng mục công trình xây dựng khi đưa vào sử dụng phải được bảo 

trì; 

b) Quy trình bảo trì phải được chủ đầu tư tổ chức lập và phê duyệt trước khi đưa 

công trình, hạng mục công trình xây dựng vào sử dụng; phù hợp với mục đích sử 

dụng, loại và cấp công trình xây dựng, hạng mục công trình, thiết bị được xây 

dựng và lắp đặt vào công trình; 

c) Việc bảo trì phải bảo đảm an toàn đối với con người, tài sản và công trình.”; 

d) Sửa đổi, bổ sung khoản 4 và bổ sung khoản 5 vào sau khoản 4 như sau: 

“4. Công trình quy mô lớn, kỹ thuật phức tạp, công trình ảnh hưởng lớn đến an 

toàn, lợi ích cộng đồng phải được tổ chức đánh giá định kỳ về an toàn của công 

trình xây dựng trong quá trình vận hành và sử dụng. 

5. Chính phủ quy định chi tiết về bảo trì, đánh giá định kỳ về an toàn của công 

trình xây dựng trong quá trình sử dụng và trách nhiệm công bố công trình xây 

dựng hết thời hạn sử dụng.”. 



48. Sửa đổi, bổ sung Điều 130 như sau: 

“Điều 130. Xây dựng công trình khẩn cấp 

1. Công trình xây dựng khẩn cấp gồm: 

a) Công trình được xây dựng mới hoặc sửa chữa, cải tạo nhằm kịp thời phòng, 

chống, khắc phục hậu quả thiên tai, thảm họa, dịch bệnh, các nhiệm vụ cấp bách để 

bảo đảm quốc phòng, an ninh, đối ngoại theo quyết định của cấp có thẩm quyền; 

b) Công trình được xây dựng mới hoặc sửa chữa, cải tạo phải thực hiện nhanh để 

kịp thời đáp ứng yêu cầu giải quyết các vấn đề bức thiết về bảo đảm an ninh năng 

lượng, nguồn nước, ứng phó sự cố môi trường, phát triển hệ thống công trình kết 

cấu hạ tầng kỹ thuật theo quyết định của Thủ tướng Chính phủ. 

2. Người đứng đầu Bộ, cơ quan trung ương, Chủ tịch Ủy ban nhân dân các cấp có 

thẩm quyền quyết định việc xây dựng đối với công trình quy định tại điểm a khoản 

1 Điều này thuộc phạm vi quản lý. Người được giao quản lý, thực hiện xây dựng 

công trình được tự quyết định toàn bộ công việc trong hoạt động đầu tư xây dựng 

để tổ chức thực hiện xây dựng công trình bảo đảm tiến độ, chất lượng công trình và 

phải chịu trách nhiệm về quyết định của mình. Đối với công trình xây dựng khẩn 

cấp sử dụng vốn đầu tư công, trình tự, thủ tục quyết định đầu tư được thực hiện 

theo quy định của pháp luật về đầu tư công. 

3. Thủ tướng Chính phủ quyết định các cơ chế đặc thù đối với từng công trình quy 

định tại điểm b khoản 1 Điều này bao gồm khảo sát, thiết kế xây dựng công trình; 

hình thức lựa chọn nhà thầu và các cơ chế đặc thù khác theo thẩm quyền để đẩy 

nhanh tiến độ triển khai thực hiện đầu tư xây dựng. Người được giao quản lý, thực 

hiện xây dựng công trình có trách nhiệm tổ chức thực hiện các cơ chế đặc thù theo 

quyết định của Thủ tướng Chính phủ và triển khai các công việc liên quan khác 

đến quá trình đầu tư xây dựng theo quy định của pháp luật có liên quan. 

4. Sau khi kết thúc thi công xây dựng công trình khẩn cấp, người được giao xây 

dựng công trình khẩn cấp phải thực hiện các công việc sau: 

a) Kiểm tra, đánh giá lại chất lượng công trình đã được xây dựng và thực hiện bảo 

hành công trình; 

b) Hoàn thiện hồ sơ hoàn thành công trình và lưu trữ hồ sơ, tài liệu theo quy định 

của pháp luật về xây dựng; 

c) Quyết toán công trình theo quy định của pháp luật. 

5. Người được giao quản lý sử dụng công trình phải lập kế hoạch quản lý sử dụng 

công trình hoặc phá dỡ công trình để hoàn trả lại mặt bằng nếu công trình xây dựng 

khẩn cấp không phù hợp với quy hoạch xây dựng theo quy định của Luật này.”. 



49. Sửa đổi, bổ sung Điều 131 như sau: 

“Điều 131. Xây dựng công trình tạm 

1. Công trình xây dựng tạm là công trình được xây dựng có thời hạn phục vụ các 

mục đích sau: 

a) Thi công xây dựng công trình chính; 

b) Sử dụng cho việc tổ chức các sự kiện hoặc hoạt động khác trong thời gian quy 

định tại khoản 2 Điều này. 

2. Đối với công trình quy định tại điểm b khoản 1 Điều này phải được Ủy ban nhân 

dân cấp tỉnh hoặc Ủy ban nhân dân cấp huyện chấp thuận về địa điểm, quy mô xây 

dựng công trình và thời gian tồn tại của công trình tạm. 

3. Chủ đầu tư, nhà thầu xây dựng tự tổ chức thẩm định, phê duyệt thiết kế, dự toán 

xây dựng và thực hiện xây dựng công trình tạm. Trường hợp công trình ảnh hưởng 

lớn đến an toàn, lợi ích cộng đồng, thiết kế xây dựng công trình phải được thẩm tra 

về điều kiện bảo đảm an toàn và gửi cơ quan chuyên môn về xây dựng tại địa 

phương để theo dõi và kiểm tra theo quy định. 

4. Công trình xây dựng tạm phải được phá dỡ khi đưa công trình chính của dự án 

đầu tư xây dựng vào khai thác sử dụng hoặc khi hết thời gian tồn tại của công 

trình. Chủ đầu tư được đề nghị Ủy ban nhân dân cấp tỉnh hoặc Ủy ban nhân dân 

cấp huyện chấp thuận việc tiếp tục khai thác sử dụng công trình xây dựng tạm quy 

định tại điểm a khoản 1 Điều này nếu công trình phù hợp với quy hoạch; bảo đảm 

các yêu cầu về an toàn chịu lực, phòng, chống cháy, nổ, bảo vệ môi trường và quy 

định của pháp luật có liên quan.”. 

50. Sửa đổi, bổ sung khoản 2 Điều 132 như sau: 

“2. Nhà nước thực hiện quản lý chi phí đầu tư xây dựng bằng việc ban hành, hướng 

dẫn, kiểm tra việc thực hiện các quy định pháp luật; quy định việc áp dụng các 

công cụ cần thiết trong công tác quản lý chi phí đầu tư xây dựng.”. 

51. Sửa đổi, bổ sung khoản 3 và khoản 4, bổ sung khoản 5 và khoản 6 vào 

sau khoản 4 Điều 136 như sau: 

“3. Việc áp dụng hoặc tham khảo hệ thống định mức xây dựng quy định tại khoản 

1 Điều này do Bộ trưởng Bộ quản lý công trình xây dựng chuyên ngành, Chủ tịch 

Ủy ban nhân dân cấp tỉnh ban hành được quy định như sau: 

a) Đối với dự án sử dụng vốn đầu tư công, chủ đầu tư căn cứ quy định về quản lý 

chi phí, áp dụng hệ thống định mức được ban hành để xác định và quản lý chi phí 

đầu tư xây dựng; 



b) Đối với dự án sử dụng vốn nhà nước ngoài đầu tư công, dự án PPP, chủ đầu tư 

căn cứ quy định về quản lý chi phí, tham khảo hệ thống định mức được ban hành 

để xác định và quản lý chi phí đầu tư xây dựng; 

c) Đối với dự án sử dụng vốn khác, chủ đầu tư tham khảo hệ thống định mức được 

ban hành để xác định và quản lý chi phí đầu tư xây dựng. 

4. Chỉ số giá xây dựng là chỉ tiêu phản ánh mức độ biến động của giá xây dựng 

công trình theo thời gian và làm cơ sở cho việc xác định, điều chỉnh tổng mức đầu 

tư, dự toán xây dựng, giá hợp đồng xây dựng và quản lý chi phí đầu tư xây dựng. 

Bộ Xây dựng công bố chỉ số giá xây dựng quốc gia; Ủy ban nhân dân cấp tỉnh 

công bố giá xây dựng công trình và chỉ số giá xây dựng tại địa phương. 

5. Chính phủ quy định kỳ rà soát, cập nhật, điều chỉnh hệ thống định mức xây dựng 

đã ban hành. 

6. Bộ trưởng Bộ Xây dựng quy định việc xác định các định mức xây dựng mới, 

điều chỉnh định mức xây dựng không phù hợp với yêu cầu đặc thù của công trình; 

quy định việc xác định chỉ số giá xây dựng công trình nằm trên địa bàn hai đơn vị 

hành chính cấp tỉnh trở lên.”. 

52. Sửa đổi, bổ sung khoản 1 Điều 137 như sau: 

“1. Việc thanh toán, quyết toán dự án đầu tư xây dựng được thực hiện theo quy 

định của pháp luật về quản lý vốn đầu tư. Việc thanh toán, quyết toán các dự án sử 

dụng vốn đầu tư công được thực hiện theo quy định của Luật này và quy định của 

pháp luật về đầu tư công. Chủ đầu tư chịu trách nhiệm trước pháp luật về tính 

chính xác, hợp pháp của các đơn giá, khối lượng và giá trị đề nghị thanh toán, 

quyết toán trong hồ sơ thanh toán, quyết toán.”. 

53. Sửa đổi, bổ sung một số khoản của Điều 148 như sau: 

a) Sửa đổi, bổ sung khoản 3 và khoản 4 như sau: 

“3. Những chức danh, cá nhân hành nghề hoạt động xây dựng phải có chứng chỉ 

hành nghề theo quy định của Luật này bao gồm giám đốc quản lý dự án đầu tư xây 

dựng; chủ nhiệm, chủ trì lập thiết kế quy hoạch xây dựng; chủ nhiệm khảo sát xây 

dựng; chủ nhiệm, chủ trì thiết kế, thẩm tra thiết kế xây dựng; tư vấn giám sát thi 

công xây dựng; chủ trì lập, thẩm tra và quản lý chi phí đầu tư xây dựng. Chứng chỉ 

hành nghề được phân thành hạng I, hạng II và hạng III. 

4. Tổ chức tham gia hoạt động xây dựng phải có chứng chỉ năng lực theo quy định 

của Luật này bao gồm tư vấn quản lý dự án đầu tư xây dựng; khảo sát xây dựng; 

lập thiết kế quy hoạch xây dựng; thiết kế, thẩm tra thiết kế xây dựng; thi công xây 

dựng công trình; tư vấn giám sát thi công xây dựng công trình. Chứng chỉ năng lực 

của tổ chức được phân thành hạng I, hạng II và hạng III. Cơ quan chuyên môn về 



xây dựng thuộc Bộ Xây dựng cấp chứng chỉ năng lực hạng I; Sở Xây dựng, tổ 

chức xã hội - nghề nghiệp có đủ điều kiện theo quy định của Chính phủ cấp chứng 

chỉ năng lực các hạng còn lại.”; 

b) Sửa đổi, bổ sung khoản 5 như sau: 

“5. Chính phủ quy định chi tiết về điều kiện năng lực của tổ chức, cá nhân tham gia 

hoạt động xây dựng; quy định về chương trình, nội dung, hình thức tổ chức sát 

hạch cấp chứng chỉ hành nghề; quy định về cấp, cấp lại, chuyển đổi, thu hồi chứng 

chỉ hành nghề; quy định về điều kiện, thẩm quyền, trình tự, thủ tục cấp, thu hồi 

giấy phép hoạt động xây dựng đối với nhà thầu là tổ chức, cá nhân nước ngoài.”. 

54. Sửa đổi, bổ sung một số điểm, khoản của Điều 152 như sau: 

a) Sửa đổi, bổ sung điểm b khoản 1 như sau: 

“b) Cá nhân đảm nhận chức danh giám đốc quản lý dự án đầu tư xây dựng, cá nhân 

phụ trách các lĩnh vực chuyên môn của công tác quản lý dự án phải có chuyên môn 

phù hợp, được đào tạo, có kinh nghiệm công tác và chứng chỉ hành nghề phù hợp 

với quy mô, loại dự án.”; 

b) Sửa đổi, bổ sung điểm d khoản 2 như sau: 

“d) Cá nhân đảm nhận chức danh giám đốc quản lý dự án đầu tư xây dựng, cá nhân 

phụ trách các lĩnh vực chuyên môn của công tác quản lý dự án phải có chuyên môn 

phù hợp, được đào tạo, có kinh nghiệm công tác và chứng chỉ hành nghề phù hợp 

với quy mô, loại dự án.”. 

55. Sửa đổi, bổ sung khoản 2 Điều 154 như sau: 

“2. Cá nhân đảm nhận chức danh chủ nhiệm, chủ trì thiết kế, thẩm tra thiết kế xây 

dựng phải có năng lực hành nghề thiết kế xây dựng và chứng chỉ hành nghề phù 

hợp với yêu cầu của loại, cấp công trình.”. 

56. Sửa đổi, bổ sung khoản 2 Điều 157 như sau: 

“2. Chỉ huy trưởng công trường có chuyên môn và năng lực hành nghề thi công 

xây dựng công trình phù hợp.”. 

57. Sửa đổi, bổ sung đoạn mở đầu của Điều 158 như sau: 

“Cá nhân hành nghề độc lập về lập thiết kế quy hoạch xây dựng, khảo sát xây 

dựng, thiết kế xây dựng công trình, tư vấn quản lý dự án đầu tư xây dựng, tư vấn 

giám sát thi công xây dựng công trình, lập, thẩm tra và quản lý chi phí đầu tư xây 

dựng phải đáp ứng các điều kiện sau:”. 

58. Sửa đổi, bổ sung Điều 159 như sau: 

“Điều 159. Quản lý năng lực hoạt động xây dựng 



1. Thông tin năng lực hoạt động xây dựng của tổ chức, cá nhân đã được cấp chứng 

chỉ phải được đăng tải công khai trên trang thông tin điện tử do cơ quan có thẩm 

quyền cấp chứng chỉ quản lý và tích hợp trên cổng thông tin điện tử của Bộ Xây 

dựng. 

2. Cơ quan có thẩm quyền cấp chứng chỉ có trách nhiệm đăng tải thông tin về năng 

lực hoạt động xây dựng của tổ chức, cá nhân trên trang thông tin điện tử do mình 

quản lý, đồng thời gửi thông tin do cơ quan chuyên môn về xây dựng thuộc Bộ 

Xây dựng để tích hợp trên cổng thông tin điện tử của Bộ Xây dựng. Thời gian thực 

hiện đăng tải thông tin năng lực hoạt động xây dựng không quá 05 ngày làm việc 

kể từ ngày cấp chứng chỉ. Thời gian thực hiện tích hợp thông tin trên trang thông 

tin điện tử của Bộ Xây dựng không quá 03 ngày làm việc kể từ ngày nhận được 

thông tin của cơ quan có thẩm quyền cấp chứng chỉ. 

3. Bộ Xây dựng, Sở Xây dựng có trách nhiệm kiểm tra, xử lý vi phạm trong việc 

chấp hành các quy định về điều kiện năng lực hoạt động của chủ đầu tư, tổ chức, 

cá nhân tham gia hoạt động xây dựng.”. 

59. Sửa đổi, bổ sung khoản 6 Điều 160 như sau: 

“6. Quản lý công tác cấp, cấp lại, điều chỉnh, chuyển đổi, thu hồi giấy phép, chứng 

chỉ, chứng nhận và các kết quả giải quyết thủ tục hành chính khác trong hoạt động 

đầu tư xây dựng.”. 

60. Sửa đổi, bổ sung Điều 161 như sau: 

“Điều 161. Trách nhiệm của Chính phủ 

1. Thống nhất quản lý nhà nước về hoạt động đầu tư xây dựng trong phạm vi cả 

nước; phân công, phân cấp quản lý nhà nước cho các bộ, ngành, địa phương, Bộ 

quản lý công trình xây dựng chuyên ngành; chỉ đạo các bộ, ngành, địa phương thực 

hiện pháp luật về xây dựng; chỉ đạo giải quyết những vấn đề quan trọng, phức tạp, 

vướng mắc trong quá trình quản lý hoạt động đầu tư xây dựng. 

2. Ban hành hoặc trình cơ quan có thẩm quyền ban hành văn bản quy phạm pháp 

luật về xây dựng; ban hành, chỉ đạo xây dựng và thực hiện chính sách, chiến lược, 

kế hoạch bảo đảm đầu tư xây dựng hiệu quả, nâng cao năng suất lao động, tiết 

kiệm năng lượng, tài nguyên, phát triển bền vững; quy định việc thực hiện dự án 

đầu tư xây dựng do cơ quan, tổ chức, cá nhân trong nước đầu tư tại nước ngoài và 

việc xây dựng, quản lý hệ thống thông tin, cơ sở dữ liệu quốc gia về hoạt động xây 

dựng.”. 

61. Sửa đổi, bổ sung một số khoản của Điều 162 như sau: 

a) Sửa đổi, bổ sung khoản 2 và khoản 3 như sau: 



“2. Ban hành và tổ chức thực hiện văn bản quy phạm pháp luật theo thẩm quyền về 

xây dựng; ban hành quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về xây dựng, văn bản hướng dẫn 

kỹ thuật xây dựng theo thẩm quyền và tiêu chí về công trình xây dựng sử dụng tiết 

kiệm, hiệu quả năng lượng, tài nguyên, đô thị sinh thái, đô thị thông minh. 

3. Tổ chức, quản lý quy hoạch xây dựng, hoạt động quản lý dự án đầu tư xây dựng, 

thẩm định dự án, thiết kế xây dựng; quy định việc xác định và quản lý chi phí đầu 

tư xây dựng, hợp đồng xây dựng, định mức và giá xây dựng.”; 

b) Sửa đổi, bổ sung khoản 5 như sau: 

“5. Quản lý công tác cấp, cấp lại, điều chỉnh, chuyển đổi, thu hồi giấy phép, chứng 

chỉ, chứng nhận và các kết quả giải quyết thủ tục hành chính khác trong hoạt động 

đầu tư xây dựng theo thẩm quyền.”; 

c) Sửa đổi, bổ sung khoản 9 như sau: 

“9. Hướng dẫn, kiểm tra việc thực hiện công tác quản lý an toàn, vệ sinh lao động, 

môi trường trong thi công xây dựng công trình; thực hiện công tác quản lý an toàn, 

vệ sinh lao động, môi trường trong thi công xây dựng công trình thuộc chuyên 

ngành quản lý.”; 

d) Sửa đổi, bổ sung khoản 11 như sau: 

“11. Xây dựng, quản lý hệ thống thông tin, cơ sở dữ liệu quốc gia về hoạt động xây 

dựng; quản lý, cung cấp thông tin phục vụ hoạt động đầu tư xây dựng.”. 

62. Sửa đổi, bổ sung một số điểm, khoản của Điều 163 như sau: 

a) Sửa đổi, bổ sung khoản 1 như sau: 

“1. Bộ quản lý công trình xây dựng chuyên ngành, trong phạm vi quyền hạn của 

mình, có trách nhiệm sau: 

a) Phối hợp với Bộ Xây dựng thực hiện quản lý nhà nước về hoạt động đầu tư xây 

dựng; chịu trách nhiệm về quản lý chất lượng công trình xây dựng và quản lý an 

toàn, vệ sinh lao động, môi trường trong thi công xây dựng công trình thuộc 

chuyên ngành quản lý theo quy định của Luật này; 

b) Nghiên cứu ban hành, hướng dẫn, kiểm tra việc thực hiện các tiêu chuẩn, quy 

chuẩn kỹ thuật, định mức kinh tế - kỹ thuật cho công tác xây dựng đặc thù của 

chuyên ngành theo hướng dẫn của Bộ Xây dựng và quy định của Bộ trưởng Bộ 

Xây dựng; tổ chức đào tạo, bồi dưỡng chuyên môn nghiệp vụ về đầu tư xây dựng 

cho cán bộ, công chức của các cơ quan, đơn vị trực thuộc; 

c) Theo dõi, kiểm tra và tổng hợp tình hình thực hiện giám sát đánh giá đầu tư xây 

dựng công trình chuyên ngành thuộc phạm vi quản lý theo quy định của pháp luật; 



d) Phối hợp và hỗ trợ các bộ, cơ quan, tổ chức khác có liên quan và Ủy ban nhân 

dân các cấp trong quá trình triển khai thực hiện các dự án đầu tư xây dựng chuyên 

ngành về những vấn đề thuộc phạm vi quản lý của mình.”; 

b) Sửa đổi, bổ sung điểm a khoản 2 như sau: 

“a) Thực hiện chức năng quản lý nhà nước theo nhiệm vụ, quyền hạn được phân 

công; ban hành văn bản theo thẩm quyền; chỉ đạo tổ chức thực hiện và kiểm tra 

việc thực hiện quy hoạch xây dựng, kế hoạch đầu tư xây dựng thuộc phạm vi quản 

lý được phân công;”; 

c) Sửa đổi, bổ sung điểm c khoản 2 như sau: 

“c) Tổng hợp tình hình, thực hiện kiểm tra, đánh giá hoạt động đầu tư xây dựng; 

chịu trách nhiệm về quản lý chất lượng công trình xây dựng và quản lý an toàn, vệ 

sinh lao động, môi trường trong thi công xây dựng công trình thuộc phạm vi quản 

lý được phân công;”. 

63. Sửa đổi, bổ sung một số điểm của khoản 1 Điều 164 như sau: 

a) Sửa đổi, bổ sung điểm a khoản 1 như sau: 

“a) Thực hiện quản lý nhà nước về hoạt động đầu tư xây dựng theo phân cấp của 

Chính phủ; quản lý trật tự xây dựng trên địa bàn theo quy hoạch, thiết kế xây dựng 

và giấy phép xây dựng theo quy định của Chính phủ; ban hành văn bản theo thẩm 

quyền; chỉ đạo tổ chức thực hiện quy hoạch xây dựng, kế hoạch đầu tư xây dựng; 

được phân cấp, ủy quyền cho Ủy ban nhân dân cấp huyện, Ban quản lý khu công 

nghiệp, khu chế xuất, khu công nghệ cao, khu kinh tế tổ chức lập, thẩm định, phê 

duyệt nhiệm vụ, đồ án quy hoạch phân khu xây dựng, quy hoạch chi tiết xây dựng 

khu chức năng; tổ chức hướng dẫn, kiểm tra, giải quyết khiếu nại, tố cáo, xử lý vi 

phạm pháp luật trong hoạt động đầu tư xây dựng;”; 

b) Sửa đổi, bổ sung điểm c khoản 1 như sau: 

“c) Nghiên cứu ban hành, hướng dẫn, kiểm tra việc thực hiện các tiêu chuẩn, quy 

chuẩn kỹ thuật, định mức kinh tế - kỹ thuật cho công tác xây dựng đặc thù của địa 

phương theo hướng dẫn của Bộ Xây dựng và quy hoạch của Bộ trưởng Bộ Xây 

dựng; thực hiện báo cáo định kỳ và hàng năm về tình hình quản lý hoạt động đầu 

tư xây dựng của địa phương gửi Bộ Xây dựng để tổng hợp, theo dõi;”; 

c) Sửa đổi, bổ sung điểm đ khoản 1 như sau: 

“đ) Chỉ đạo cơ quan chuyên môn thực hiện việc thông báo các thông tin về định 

mức, giá xây dựng, chỉ số giá xây dựng theo tháng, quý hoặc năm, bảo đảm kịp 

thời với những biến động giá trên thị trường xây dựng.”. 

64. Thay thế cụm từ tại một số điều sau đây: 



a) Thay thế cụm từ “vốn ngân sách nhà nước” bằng cụm từ “vốn đầu tư công” 

tại khoản 1 Điều 67; 

b) Thay thế cụm từ “vốn nhà nước” bằng cụm từ “vốn đầu tư công” tại điểm a 

khoản 1 và khoản 2 Điều 8; 

c) Thay thế cụm từ “vốn nhà nước” bằng cụm từ “vốn đầu tư công, vốn nhà nước 

ngoài đầu tư công” tại khoản 5 Điều 12, khoản 1 và khoản 2 Điều 61, điểm đ 

khoản 2 Điều 86, khoản 5 Điều 132, khoản 4 và khoản 5 Điều 134, khoản 3 và 

khoản 4 Điều 135, khoản 2 Điều 137, khoản 3 Điều 143, khoản 2 Điều 146, khoản 

2 và khoản 4 Điều 147 và khoản 2 Điều 166; 

d) Thay thế cụm từ “tư vấn quản lý chi phí đầu tư xây dựng” bằng cụm từ “quản lý 

chi phí đầu tư xây dựng” tại tên Điều 156. 

65. Bãi bỏ khoản 2 Điều 48, khoản 1 Điều 63 và điểm h khoản 3 Điều 140. 

Điều 2. Sửa đổi, bổ sung Điều 17 của Luật Nhà ở số 65/2014/QH13 đã được 

sửa đổi, bổ sung một số điều theo Luật số 40/2019/QH14 
Sửa đổi, bổ sung Điều 17 như sau: 

“Điều 17. Hình thức phát triển nhà ở, dự án đầu tư xây dựng nhà ở 

1. Hình thức phát triển nhà ở bao gồm: 

a) Phát triển nhà ở theo dự án đầu tư xây dựng nhà ở; 

b) Phát triển nhà ở theo dự án đầu tư xây dựng khu đô thị; 

c) Phát triển nhà ở của hộ gia đình, cá nhân. 

2. Dự án đầu tư xây dựng nhà ở theo quy định của Luật này bao gồm: 

a) Dự án đầu tư xây dựng mới hoặc cải tạo một công trình nhà ở độc lập hoặc một 

cụm công trình nhà ở; 

b) Dự án đầu tư xây dựng khu nhà ở có hệ thống hạ tầng kỹ thuật và hạ tầng xã hội 

đồng bộ tại khu vực nông thôn; 

c) Dự án đầu tư xây dựng sử dụng đất hỗn hợp có diện tích đất trong dự án để xây 

dựng nhà ở; 

d) Dự án đầu tư xây dựng công trình có mục đích sử dụng hỗn hợp để ở và kinh 

doanh. 

3. Việc đầu tư xây dựng khu đô thị quy định tại điểm b khoản 1 Điều này phải tuân 

thủ quy định về nhà ở theo pháp luật về nhà ở và pháp luật có liên quan.”. 

Điều 3. Điều khoản thi hành 

1. Luật này có hiệu lực thi hành từ ngày 01 tháng 01 năm 2021, trừ trường hợp quy 

định tại khoản 2 Điều này. 



2. Các quy định sau đây của Luật này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 15 tháng 8 

năm 2020: 

a) Quy định tại khoản 13 Điều 1 về thẩm quyền thẩm định Báo cáo kinh tế - kỹ 

thuật đầu tư xây dựng của người quyết định đầu tư; 

b) Quy định tại khoản 30 Điều 1 về miễn giấy phép xây dựng đối với công trình 

xây dựng đã được cơ quan chuyên môn về xây dựng thông báo kết quả thẩm định 

thiết kế xây dựng triển khai sau thiết kế cơ sở đủ điều kiện phê duyệt thiết kế xây 

dựng; 

c) Quy định tại khoản 37 Điều 1 về bãi bỏ thẩm quyền của Bộ Xây dựng và giao 

Ủy ban nhân dân cấp tỉnh cấp giấy phép xây dựng đối với công trình xây dựng cấp 

đặc biệt; 

d) Quy định tại điểm d và điểm đ khoản 3 Điều này. 

3. Quy định chuyển tiếp: 

a) Quy hoạch phân khu xây dựng khu chức năng có nhiệm vụ quy hoạch đã được 

phê duyệt trước ngày Luật này có hiệu lực thi hành thì tiếp tục thực hiện theo quy 

định của Luật Xây dựng số 50/2014/QH13 đã được sửa đổi, bổ sung một số điều 

theo Luật số 03/2016/QH14, Luật số 35/2018/QH14 và Luật số 40/2019/QH14; 

trường hợp chưa thực hiện thì thực hiện theo quy định của Luật này; 

b) Dự án đầu tư xây dựng đã được quyết định hoặc chấp thuận chủ trương đầu tư 

xây dựng trước ngày Luật này có hiệu lực thi hành thì không bắt buộc lập Báo cáo 

nghiên cứu tiền khả thi đầu tư xây dựng theo quy định của Luật này; 

c) Dự án đầu tư xây dựng đã được phê duyệt trước ngày Luật này có hiệu lực thi 

hành thì không phải phê duyệt lại, các hoạt động tiếp theo chưa được thực hiện thì 

thực hiện theo quy định của Luật này; đối với dự án đang thực hiện thì tiếp tục 

thực hiện quản lý chi phí đầu tư xây dựng theo quy định của pháp luật trước thời 

điểm Luật này có hiệu lực thi hành; 

d) Công trình xây dựng đã được cơ quan chuyên môn về xây dựng thẩm định thiết 

kế xây dựng triển khai sau thiết kế cơ sở trước ngày 15 tháng 8 năm 2020 có yêu 

cầu cấp giấy phép xây dựng theo quy định của Luật Xây dựng số 50/2014/QH13 

đã được sửa đổi, bổ sung một số điều theo Luật số 03/2016/QH14, Luật số 

35/2018/QH14 và Luật số 40/2019/QH14 thì tiếp tục thực hiện cấp giấy phép xây 

dựng theo quy định; 

đ) Công trình xây dựng có yêu cầu thực hiện thẩm định, thẩm định điều chỉnh thiết 

kế xây dựng triển khai sau thiết kế cơ sở tại cơ quan chuyên môn về xây dựng kể 

từ ngày 15 tháng 8 năm 2020 đến ngày 31 tháng 12 năm 2020, cơ quan chuyên 

môn về xây dựng khi thực hiện thẩm định có trách nhiệm phối hợp với cơ quan 



quản lý nhà nước về xây dựng tại địa phương rà soát, đánh giá việc đáp ứng các 

điều kiện về cấp giấy phép xây dựng theo quy định của Luật Xây dựng số 

50/2014/QH13 đã được sửa đổi, bổ sung một số điều theo Luật số 03/2016/QH14, 

Luật số 35/2018/QH14 và Luật số 40/2019/QH14 để miễn giấy phép xây dựng 

theo quy định tại khoản 30 Điều 1 của Luật này; trường hợp đã được cấp giấy phép 

xây dựng thì không phải thực hiện điều chỉnh giấy phép xây dựng; 

e) Công trình xây dựng đã được cấp giấy phép xây dựng, trường hợp điều chỉnh 

thiết kế xây dựng triển khai sau thiết kế cơ sở kể từ ngày 01 tháng 01 năm 2021 

phải thực hiện điều chỉnh giấy phép xây dựng theo quy định của Luật này, trừ 

trường hợp có yêu cầu thực hiện thẩm định thiết kế xây dựng điều chỉnh tại cơ 

quan chuyên môn về xây dựng theo quy định của Luật này; 

g) Công trình xây dựng đã khởi công xây dựng tại thời điểm pháp luật quy định 

được miễn giấy phép xây dựng trước thời điểm Luật này có hiệu lực thi hành 

những thuộc đối tượng phải cấp giấy phép xây dựng theo quy định của Luật này thì 

được tiếp tục xây dựng; 

h) Chính phủ quy định chi tiết các điểm a, b, c, đ, e và g khoản này. 

Luật này được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam khóa XIV, kỳ 

họp thứ 9 thông qua ngày 17 tháng 6 năm 2020. 
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