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THÔNG TƯ 

Quy định về việc thực hiện chức năng, nhiệm vụ của cơ quan có thẩm 

quyền, cơ quan ký kết và thực hiện hợp đồng dự án đầu tư theo phương 

thức đối tác công tư do Bộ Giao thông vận tải quản lý  

 

Căn cứ Luật Đầu tư theo phương thức đối tác công tư ngày 18 tháng 6 năm 

2020; 

Căn cứ Nghị định số 35/2021/NĐ-CP ngày 29 tháng 3 năm 2021 của Chính 

phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành Luật Đầu tư theo phương thức đối 

tác công tư; 

Căn cứ Nghị định số 56/2022/NĐ-CP ngày 24 tháng 8 năm 2022 của Chính 

phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ giao 

thông vận tải; 

Theo đề nghị của Vụ trưởng Vụ Kế hoạch - Đầu tư;  

Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải ban hành Thông tư quy định về việc thực 

hiện chức năng, nhiệm vụ của cơ quan có thẩm quyền, cơ quan ký kết và thực hiện 

hợp đồng dự án đầu tư theo phương thức đối tác công tư do Bộ Giao thông vận 

tải quản lý.  

Chương I 

QUY ĐỊNH CHUNG 

Điều 1. Phạm vi điều chỉnh 

Thông tư này quy định về việc thực hiện chức năng, nhiệm vụ của cơ quan 

có thẩm quyền, cơ quan ký kết và thực hiện hợp đồng dự án đầu tư theo phương 

thức đối tác công tư (sau đây gọi là dự án PPP) do Bộ Giao thông vận tải quản lý. 

Điều 2. Đối tượng áp dụng 

Thông tư này áp dụng đối với các cơ quan, đơn vị được giao nhiệm vụ thực 

hiện một số hoạt động của cơ quan có thẩm quyền, cơ quan ký kết hợp đồng và 

các cơ quan, tổ chức, cá nhân có liên quan đến việc thực hiện dự án PPP do Bộ 

Giao thông vận tải quản lý. 

Điều 3. Giải thích từ ngữ 

Trong Thông tư này, các từ ngữ dưới đây được hiểu như sau: 
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1. Cục quản lý chuyên ngành bao gồm: Cục Đường bộ Việt Nam, Cục Hàng 

hải Việt Nam, Cục Hàng không Việt Nam, Cục Đường sắt Việt Nam, Cục Đường 

thủy nội địa Việt Nam. 

2. Đơn vị chuẩn bị dự án PPP là Cục quản lý chuyên ngành hoặc Ban quản 

lý dự án thuộc Bộ Giao thông vận tải (sau đây gọi là Ban quản lý dự án). 

Điều 4. Cơ quan có thẩm quyền 

Bộ Giao thông vận tải là cơ quan có thẩm quyền đối với các dự án PPP 

thuộc chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn theo quy định tại điểm a khoản 1 Điều 5 

của Luật Đầu tư theo phương thức đối tác công tư (sau đây gọi là Luật PPP). 

Điều 5. Cơ quan ký kết hợp đồng dự án 

1. Bộ Giao thông vận tải ủy quyền cho Cục quản lý chuyên ngành hoặc Cục 

Đường cao tốc Việt Nam (đối với các dự án đường cao tốc) làm cơ quan ký kết 

hợp đồng dự án PPP thuộc thẩm quyền của Bộ Giao thông vận tải (sau đây gọi là 

cơ quan ký kết hợp đồng dự án).  

2. Trường hợp dự án liên quan đến từ hai Cục trở lên, các Cục thống nhất 

báo cáo Cơ quan có thẩm quyền quyết định việc ủy quyền cho một Cục là cơ quan 

ký kết hợp đồng dự án. 

3. Việc ủy quyền theo quy định tại khoản 1, khoản 2 Điều này được thực 

hiện bằng văn bản, trong đó xác định cụ thể phạm vi, nội dung, thời hạn ủy quyền, 

trách nhiệm của cơ quan được ủy quyền ký kết và thực hiện hợp đồng dự án PPP. 

Văn bản ủy quyền phải tuân thủ thể thức và đóng dấu hoặc ký số theo quy định.  

Chương II 

GIAI ĐOẠN CHUẨN BỊ DỰ ÁN 

Mục 1. Dự án PPP do cơ quan có thẩm quyền lập 

Điều 6. Thẩm quyền cho phép lập báo cáo nghiên cứu tiền khả thi và 

lựa chọn tư vấn lập báo cáo nghiên cứu tiền khả thi  

1. Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải là người quyết định cho phép lập báo 

cáo nghiên cứu tiền khả thi đối với các dự án PPP thuộc phạm vi quản lý theo quy 

định của Luật PPP. 

2. Vụ Kế hoạch - Đầu tư chủ trì tham mưu, trình Bộ trưởng Bộ Giao thông 

vận tải giao đơn vị chuẩn bị dự án PPP tổ chức lập báo cáo nghiên cứu tiền khả 

thi. 

3. Đơn vị chuẩn bị dự án PPP được giao tổ chức lập báo cáo nghiên cứu tiền 

khả thi thực hiện nhiệm vụ của chủ đầu tư và bên mời thầu theo quy định của pháp 

luật trong quá trình lựa chọn tư vấn lập báo cáo nghiên cứu tiền khả thi. 

Điều 7. Lập, thẩm định báo cáo nghiên cứu tiền khả thi, quyết định chủ 

trương đầu tư dự án 
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1. Đối với dự án thuộc thẩm quyền quyết định chủ trương đầu tư của Quốc 

hội, Thủ tướng Chính phủ 

a) Đơn vị chuẩn bị dự án PPP được giao tổ chức lập báo cáo nghiên cứu 

tiền khả thi triển khai lập báo cáo nghiên cứu tiền khả thi theo quy định pháp luật; 

trình Bộ Giao thông vận tải xem xét, trình cấp có thẩm quyền quyết định chủ 

trương đầu tư; 

b) Vụ Kế hoạch - Đầu tư chủ trì tham mưu cho Bộ trưởng Bộ Giao thông 

vận tải trình cấp có thẩm quyền quyết định chủ trương đầu tư. 

2. Đối với dự án thuộc thẩm quyền quyết định chủ trương đầu tư của Bộ 

trưởng Bộ Giao thông vận tải 

a) Đơn vị chuẩn bị dự án PPP được giao tổ chức lập báo cáo nghiên cứu 

tiền khả thi triển khai lập báo cáo nghiên cứu tiền khả thi theo quy định pháp luật; 

trình Bộ Giao thông vận tải tổ chức thẩm định; 

b) Vụ Kế hoạch - Đầu tư chủ trì thẩm định, tham mưu cho Bộ trưởng Bộ 

Giao thông vận tải quyết định chủ trương đầu tư. 

3. Trình tự thẩm định, quyết định chủ trương đầu tư thực hiện theo quy định 

tại Điều 13 Luật PPP. 

Điều 8. Điều chỉnh Báo cáo nghiên cứu tiền khả thi 

Trường hợp điều chỉnh chủ trương đầu tư dự án theo quy định tại Điều 18 

Luật PPP, trình tự trình cấp có thẩm quyền quyết định điều chỉnh chủ trương đầu 

tư dự án PPP thực hiện theo quy định tại Điều 7 Thông tư này đối với nội dung 

điều chỉnh. 

Điều 9. Công bố thông tin dự án và khảo sát sự quan tâm của nhà đầu 

tư  

Đơn vị chuẩn bị dự án PPP được giao tổ chức lập báo cáo nghiên cứu tiền 

khả thi, báo cáo nghiên cứu khả thi công bố thông tin dự án theo quy định tại Điều 

25 Luật PPP, khảo sát sự quan tâm của nhà đầu tư đối với dự án PPP theo quy 

định tại Điều 25 Nghị định số 35/2021/NĐ-CP ngày 29 tháng 3 năm 2021 của 

Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành Luật Đầu tư theo phương thức 

đối tác công tư (sau đây gọi là Nghị định số 35/2021/NĐ-CP). 

Điều 10. Tổ chức lựa chọn tư vấn lập báo cáo nghiên cứu khả thi 

Đơn vị chuẩn bị dự án PPP thực hiện nhiệm vụ của chủ đầu tư và bên mời 

thầu theo quy định của pháp luật. 

Điều 11. Lập, thẩm định báo cáo nghiên cứu khả thi, phê duyệt dự án 

1. Cơ quan tổ chức lập báo cáo nghiên cứu khả thi 

a) Cục Đường cao tốc Việt Nam chủ trì tham mưu, trình Bộ trưởng Bộ Giao 

thông vận tải giao đơn vị chuẩn bị dự án PPP tổ chức lập báo cáo nghiên cứu khả 
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thi đối với các dự án đường cao tốc; 

b) Cục Quản lý đầu tư xây dựng chủ trì tham mưu, trình Bộ trưởng Bộ Giao 

thông vận tải giao đơn vị chuẩn bị dự án PPP tổ chức lập báo cáo nghiên cứu khả 

thi đối với các dự án ngoài trường hợp được quy định tại điểm a khoản 1 Điều 

này. 

2. Lập, thẩm định báo cáo nghiên cứu khả thi đối với dự án thuộc thẩm 

quyền phê duyệt dự án của Thủ tướng Chính phủ 

a) Đơn vị chuẩn bị dự án PPP được giao tổ chức lập báo cáo nghiên cứu 

khả thi triển khai lập báo cáo nghiên cứu khả thi theo quy định pháp luật; trình Bộ 

Giao thông vận tải xem xét, trình cấp có thẩm quyền phê duyệt dự án; 

b) Cục Đường cao tốc Việt Nam chủ trì thẩm định, tham mưu Bộ trưởng 

Bộ Giao thông vận tải trình cấp có thẩm quyền phê duyệt dự án đối với các dự án 

đường cao tốc;  

c) Cục Quản lý đầu tư xây dựng chủ trì thẩm định, tham mưu Bộ trưởng Bộ 

Giao thông vận tải trình cấp có thẩm quyền phê duyệt dự án đối với các dự án 

ngoài trường hợp được quy định tại điểm b khoản 2 Điều này. 

3. Lập, thẩm định báo cáo nghiên cứu khả thi, phê duyệt dự án đối với dự 

án thuộc thẩm quyền phê duyệt dự án của Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải 

a) Đơn vị chuẩn bị dự án PPP được giao tổ chức lập báo cáo nghiên cứu 

khả thi triển khai lập báo cáo nghiên cứu khả thi theo quy định pháp luật; trình Bộ 

Giao thông vận tải tổ chức thẩm định; 

b) Cục Đường cao tốc Việt Nam chủ trì thẩm định, tham mưu Bộ trưởng 

Bộ Giao thông vận tải phê duyệt dự án đối với các dự án đường cao tốc; 

c) Cục Quản lý đầu tư xây dựng chủ trì thẩm định, tham mưu Bộ trưởng Bộ 

Giao thông vận tải phê duyệt dự án đối với các dự án ngoài trường hợp được quy 

định tại điểm b khoản 3 Điều này. 

4. Trình tự thẩm định, phê duyệt dự án PPP thực hiện theo quy định tại các 

Điều 19, 20, 22 và 23 Luật PPP.  

Điều 12. Điều chỉnh Báo cáo nghiên cứu khả thi 

Trường hợp điều chỉnh dự án theo quy định tại Điều 24 Luật PPP, trình tự 

thẩm định, phê duyệt điều chỉnh dự án PPP thực hiện theo quy định tại Điều 11 

Thông tư này đối với nội dung điều chỉnh. 

Mục 2. Dự án do nhà đầu tư đề xuất 

Điều 13. Nhiệm vụ của các cơ quan, đơn vị đối với dự án do nhà đầu tư 

đề xuất 

1. Bộ Giao thông vận tải giao Cục Đường cao tốc Việt Nam đối với các dự 

án đường cao tốc hoặc Cục quản lý chuyên ngành kiểm tra, rà soát văn bản đề xuất 
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dự án của nhà đầu tư. 

2. Các Cục được giao kiểm tra, rà soát văn bản đề xuất dự án quy định tại 

khoản 1 Điều này báo cáo Bộ Giao thông vận tải về việc chấp thuận hoặc không 

chấp thuận cho nhà đầu tư lập báo cáo nghiên cứu tiền khả thi. Báo cáo bao gồm 

các nội dung theo quy định tại Điều 22 Nghị định số 35/2021/NĐ-CP.  

3. Căn cứ báo cáo của các Cục được giao kiểm tra, rà soát văn bản đề xuất, 

Vụ Kế hoạch - Đầu tư chủ trì tham mưu cho Bộ Giao thông vận tải có văn bản 

chấp thuận hoặc không chấp thuận việc nhà đầu tư lập báo cáo nghiên cứu tiền 

khả thi theo quy định tại điểm b khoản 1 Điều 27 Luật PPP và giao đơn vị chuẩn 

bị dự án chủ trì tiếp nhận, kiểm tra, rà soát hồ sơ đề xuất dự án. 

4. Việc thẩm định báo cáo nghiên cứu tiền khả thi, quyết định chủ trương 

đầu tư dự án được thực hiện theo quy định tại khoản 2 Điều 27 Luật PPP và khoản 

2 Điều 7 Thông tư này. 

5. Việc thẩm định báo cáo nghiên cứu khả thi, phê duyệt dự án được thực hiện 

theo quy định tại khoản 3 Điều 27 Luật PPP và khoản 2 Điều 11 Thông tư này. 

6. Việc công bố dự án thực hiện theo quy định tại khoản 4 Điều 27 Luật 

PPP và Điều 9 Thông tư này. 

Chương III 

LỰA CHỌN NHÀ ĐẦU TƯ VÀ KÝ KẾT HỢP ĐỒNG DỰ ÁN 

Điều 14. Lựa chọn nhà đầu tư  

1. Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải là người có thẩm quyền theo quy định 

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

luật khác có liên quan. 

2. Đối với dự án đường cao tốc, Ban quản lý dự án có nhiệm vụ sau đây: 

a) Thực hiện trách nhiệm, nghĩa vụ của Bên mời thầu, tổ chức lựa chọn nhà 

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

pháp luật khác có liên quan; thực hiện các nhiệm vụ khác của Bên mời thầu theo 

quy định pháp luật; 

b) Thực hiện công bố các thông tin theo quy định tại điểm b khoản 1 Điều 

9 Luật PPP. 

3. Đối với các dự án ngoài trường hợp được quy định tại khoản 2 Điều này, 

Cục quản lý chuyên ngành có nhiệm vụ sau đây: 

a) Thực hiện trách nhiệm, nghĩa vụ của Bên mời thầu, tổ chức lựa chọn nhà 

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

pháp luật khác có liên quan; thực hiện các nhiệm vụ khác của Bên mời thầu theo 

quy định pháp luật; 

b) Thực hiện công bố các thông tin theo quy định tại điểm b khoản 1 Điều 



6 
 

9 Luật PPP.  

4. Trường hợp lập hồ sơ mời thầu lựa chọn nhà đầu tư căn cứ thiết kết sau 

thiết kế cơ sở và dự toán theo quy định tại điểm e khoản 1 Điều 49 Nghị định số 

35/2021/NĐ-CP, Bên mời thầu tổ chức lựa chọn tư vấn, lập hồ sơ sau thiết kế cơ 

sở và dự toán. Việc tổ chức thẩm định và phê duyệt theo phân cấp hoặc trình Bộ 

Giao thông vận tải tổ chức thẩm định, phê duyệt theo quy định trước khi lựa chọn 

nhà đầu tư. 

5. Bộ Giao thông vận tải ủy quyền cho Bên mời thầu phê duyệt các nội 

dung sau:  

a) Hồ sơ mời sơ tuyển theo quy định tại điểm d khoản 3 Điều 38 Nghị định 

số 35/2021/NĐ-CP; 

b) Kết quả sơ tuyển theo quy định tại khoản 4 Điều 42 Nghị định số 

35/2021/NĐ-CP; 

c) Hồ sơ mời đàm phán theo quy định tại điểm d khoản 3 Điều 43 Nghị 

định số 35/2021/NĐ-CP; 

d) Danh sách nhà đầu tư đáp ứng yêu cầu về mặt kỹ thuật theo quy định tại 

khoản 2 Điều 57 Nghị định số 35/2021/NĐ-CP. 

6. Cục Đường cao tốc Việt Nam đối với các dự án tại khoản 2 Điều này; 

Cục Quản lý đầu tư xây dựng đối với các dự án tại khoản 3 Điều này chủ trì thẩm 

định, tham mưu trình Bộ Giao thông vận tải phê duyệt các nội dung sau: 

a) Hồ sơ mời thầu theo quy định tại khoản 5 Điều 49 Nghị định số 

35/2021/NĐ-CP. 

  b) Kết quả lựa chọn nhà đầu tư theo quy định tại khoản 2 Điều 62 Nghị định 

số 35/2021/NĐ-CP; 

  7. Hồ sơ trình thẩm định, nội dung và báo cáo thẩm định được thực hiện 

theo quy định tại Điều 71, 72 Nghị định số 35/2021/NĐ-CP. 

Điều 15. Đàm phán hợp đồng dự án 

1. Cục Đường cao tốc Việt Nam đối với các dự án đường cao tốc, Cục quản 

lý chuyên ngành thực hiện đàm phán, hoàn thiện hợp đồng theo quy định tại khoản 

1, 2, 3, 4, 6 Điều 64 Nghị định số 35/2021/NĐ-CP.. 

2. Trường hợp đàm phán, hoàn thiện hợp đồng không thành công 

a) Đối với dự án đường cao tốc: trên cơ sở báo cáo của Bên mời thầu, Cục 

Đường cao tốc Việt Nam chủ trì tham mưu cho Bộ Giao thông vận tải xem xét, 

quyết định hủy kết quả lựa chọn nhà đầu tư và mời nhà đầu tư xếp hạng tiếp theo 

vào đàm phán, hoàn thiện hợp đồng; 

b) Đối với các dự án ngoài trường hợp quy định tại điểm b khoản 2 Điều này: 

trên cơ sở báo cáo của bên mời thầu, Cục Quản lý đầu tư xây dựng chủ trì tham mưu 
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cho Bộ Giao thông vận tải xem xét, quyết định hủy kết quả lựa chọn nhà đầu tư và 

mời nhà đầu tư xếp hạng tiếp theo vào đàm phán, hoàn thiện hợp đồng. 

 3. Trường hợp đàm phán, hoàn thiện hợp đồng với các nhà đầu tư trong 

danh sách ngắn và đáp ứng các yêu cầu của hồ sơ mời thầu không thành công 

 a) Đối với dự án đường cao tốc: trên cơ sở báo cáo của bên mời thầu, Cục 

Đường cao tốc Việt Nam chủ trì tham mưu cho Bộ Giao thông vận tải xem xét, 

quyết định hủy thầu theo quy định tại điểm a khoản 1 Điều 34 của Luật PPP; 

 b) Đối với các dự án ngoài trường hợp quy định tại điểm a khoản 3 Điều 

này: trên cơ sở báo cáo của bên mời thầu, Cục Quản lý đầu tư xây dựng chủ trì 

tham mưu Bộ Giao thông vận tải xem xét, quyết định hủy thầu theo quy định tại 

điểm a khoản 1 Điều 34 của Luật PPP. 

Điều 16. Ký kết hợp đồng dự án 

1. Hợp đồng dự án được ký kết giữa cơ quan ký kết hợp đồng dự án và nhà 

đầu tư, doanh nghiệp dự án theo quy định của pháp luật về đầu tư theo phương 

thức đối tác công tư và các quy định khác liên quan. 

2. Cơ quan ký kết hợp đồng dự án có trách nhiệm công khai thông tin hợp 

đồng dự án theo quy định tại khoản 2, 3, 4 Điều 65 Nghị định số 35/2021/NĐ-CP. 

CHƯƠNG IV 

TRIỂN KHAI THỰC HIỆN HỢP ĐỒNG DỰ ÁN 

Điều 17. Nhiệm vụ của cơ quan ký kết hợp đồng trong giai đoạn xây 

dựng  

Cục Đường cao tốc Việt Nam (đối với dự án đường cao tốc), Cục quản lý 

chuyên ngành tổ chức thực hiện chức năng nhiệm vụ của cơ quan ký kết hợp đồng 

trong giai đoạn xây dựng theo quy định của pháp luật và hợp đồng dự án, bao gồm: 

1. Đối với việc lựa chọn nhà thầu tham gia thực hiện dự án của doanh 

nghiệp dự án 

a) Kiểm tra yêu cầu về năng lực, kinh nghiệm của các nhà thầu trong hồ sơ 

mời thầu hoặc hồ sơ yêu cầu và kiểm tra kết quả lựa chọn nhà thầu đối với các gói 

thầu của dự án (nếu có); 

b) Thực hiện nhiệm vụ theo quy định của pháp luật và hợp đồng dự án. 

2. Về công tác thẩm định, phê duyệt thiết kế xây dựng triển khai sau thiết 

kế cơ sở và dự toán xây dựng công trình 

a) Căn cứ quy định của pháp luật về xây dựng, hợp đồng dự án thực hiện 

kiểm tra, rà soát đề cương nhiệm vụ, dự toán chi phí các gói thầu tư vấn, trình cơ 

quan chuyên môn về xây dựng để tổ chức thực hiện công tác thẩm định; 

b) Đối với các công trình xây dựng thuộc dự án PPP thành phần sử dụng 
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vốn đầu tư công: kiểm tra, rà soát và trình cơ quan chuyên môn về xây dựng để tổ 

chức thẩm định, thẩm định điều chỉnh hồ sơ thiết kế kỹ thuật trong trường hợp 

thiết kế 03 bước, hồ sơ thiết kế bản vẽ thi công trong trường hợp thiết kế 02 bước 

và dự toán xây dựng công trình theo quy định tại Điều 82 Luật Xây dựng, điểm a 

khoản 5 Điều 13 Nghị định số 10/2021/NĐ-CP ngày 09 tháng 02 năm 2021 của 

Chính phủ về quản lý chi phí đầu tư xây dựng quy định nội dung thẩm định dự 

toán xây dựng công trình đối với công trình xây dựng thuộc dự án PPP và các quy 

định pháp luật có liên quan; tiếp nhận, rà soát hồ sơ thiết kế, dự toán xây dựng 

công trình do doanh nghiệp dự án phê duyệt, kịp thời xử lý trong trường hợp có 

sai khác với kết quả thẩm định của cơ quan chuyên môn về xây dựng; 

3. Về công tác giải phóng mặt bằng 

a) Phối hợp với nhà đầu tư, doanh nghiệp dự án, Chủ đầu tư dự án giải 

phóng mặt bằng và các cơ quan liên quan trong công tác giải phóng mặt bằng, tái 

định cư theo quy định tại hợp đồng dự án và quy định pháp luật; 

b) Kiểm tra việc thực hiện bồi thường, hỗ trợ, tái định cư báo cáo cấp có 

thẩm quyền để giải quyết kịp thời những nội dung liên quan theo quy định tại 

pháp luật về đất đai; 

c) Theo dõi, đôn đốc nhà đầu tư, doanh nghiệp dự án, Chủ đầu tư dự án giải 

phóng mặt bằng thực hiện trách nhiệm quản lý, thanh toán, quyết toán vốn giải 

phóng mặt bằng theo quy định; 

d) Phối hợp với địa phương hoàn thành công tác quyết toán giải phóng mặt 

bằng và kiểm tra, rà soát giá trị quyết toán giải phóng mặt bằng để trình cấp có 

thẩm quyền tổng hợp chung vào giá trị quyết toán dự án đầu tư xây dựng. 

4. Về quản lý, giám sát thực hiện hợp đồng dự án 

a) Kiểm tra, xem xét hồ sơ phụ lục điều chỉnh, bổ sung hợp đồng dự án (nếu 

có); 

b) Theo dõi, giám sát việc thực hiện hợp đồng dự án của nhà đầu tư, doanh 

nghiệp dự án trong giai đoạn thực hiện đầu tư và bảo hành theo quy định pháp 

luật và hợp đồng dự án. Trường hợp nhà đầu tư, doanh nghiệp dự án có dấu hiệu 

vi phạm hợp đồng dự án, vi phạm pháp luật, kịp thời có biện pháp xử lý hoặc báo 

cáo Bộ Giao thông vận tải trong trường hợp vượt quá thẩm quyền; 

c) Kiểm tra tính pháp lý và quản lý Bảo đảm thực hiện hợp đồng của nhà 

đầu tư theo đúng quy định của pháp luật; theo dõi thời hạn Bảo đảm thực hiện hợp 

đồng đảm bảo phù hợp với tiến độ thực hiện dự án theo quy định. 

5. Về quản lý nguồn vốn của dự án 

a) Xây dựng kế hoạch vốn hàng năm đối với vốn ngân sách nhà nước và 

các nguồn vốn hợp pháp khác của dự án để báo cáo Bộ Giao thông vận tải. Theo 

dõi và báo cáo định kỳ tiến độ huy động vốn, tiến độ giải ngân của dự án; 
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b) Đối với vốn nhà nước trong dự án: tiếp nhận nguồn vốn nhà nước trong 

dự án và thực hiện việc thanh toán theo quy định pháp luật và hợp đồng dự án; đôn 

đốc, hướng dẫn nhà đầu tư, doanh nghiệp dự án hoàn trả chi phí hỗ trợ chuẩn bị đầu 

tư và chi phí khác (nếu có) theo quy định pháp luật và hợp đồng dự án; 

c) Đối với vốn thực hiện dự án của nhà đầu tư, doanh nghiệp dự án: kiểm 

tra tiến độ thu xếp tài chính thực hiện dự án đối với vốn chủ sở hữu, vốn vay và 

các nguồn vốn hợp pháp khác phù hợp với tiến độ quy định trong hợp đồng dự 

án. Kiểm tra, rà soát, có ý kiến về việc tuân thủ các quy định về nguồn vốn, phương 

án tài chính theo quy định tại hợp đồng dự án, quy định pháp luật.  

6. Về quản lý chất lượng công trình 

a) Thực hiện các công việc theo quy định tại Điều 59 Luật PPP; điểm b, c, 

d, đ khoản 8 Điều 19 Nghị định số 06/2021/NĐ-CP ngày 26 tháng 01 năm 2021 

của Chính phủ quy định chi tiết một số nội dung về quản lý chất lượng, thi công 

xây dựng và bảo trì công trình xây dựng (sau đây gọi là Nghị định số 06/2021/NĐ-

CP);  

b) Kiểm tra quá trình thi công xây dựng và chất lượng công trình theo quy 

định tại hợp đồng dự án và các quy định của pháp luật; 

c) Kiểm tra việc tuân thủ các quy trình, tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật áp 

dụng cho công trình, các quy định kỹ thuật của hồ sơ thiết kế trong quá trình thi 

công xây dựng công trình theo quy định hợp đồng dự án; 

d) Kiểm tra, đôn đốc việc thực hiện các biện pháp đảm bảo vệ sinh môi 

trường, an toàn lao động, an toàn công trình và an toàn giao thông trong quá trình 

thi công theo quy định tại hợp đồng dự án; 

đ) Trong trường hợp cần thiết, báo cáo Bộ Giao thông vận tải chấp thuận 

kiểm định xây dựng, thử nghiệm khả năng chịu lực của kết cấu công trình theo 

quy định tại điểm c khoản 2 Điều 5 Nghị định số 06/2021/NĐ-CP. 

7. Về nghiệm thu giai đoạn thi công xây dựng, nghiệm thu hoàn thành hạng 

mục công trình, công trình xây dựng đưa vào sử dụng 

a) Tham gia nghiệm thu giai đoạn thi công xây dựng hoặc bộ phận công 

trình xây dựng (nếu có), nghiệm thu hoàn thành hạng mục công trình, công trình 

xây dựng đưa vào sử dụng theo quy định tại Điều 22, 23 Nghị định số 

06/2021/NĐ-CP và quy định pháp luật về xây dựng; 

b) Kiểm tra hồ sơ, tài liệu do doanh nghiệp dự án cung cấp, đánh giá chất 

lượng công trình xây dựng, báo cáo Bộ Giao thông vận tải để phục vụ cho công tác 

kiểm tra của cơ quan nhà nước có thẩm quyền kiểm tra công tác nghiệm thu công 

trình xây dựng đối với công tác nghiệm thu đưa công trình vào sử dụng theo quy 

định tại Điều 123 Luật Xây dựng và Điều 24 Nghị định số 06/2021/NĐ-CP; 

c) Ký biên bản nghiệm thu hoàn thành hạng mục công trình, công trình xây 
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dựng đưa vào sử dụng theo quy định tại khoản 7 Điều 23 Nghị định số 

06/2021/NĐ-CP. 

8. Công tác bảo hành công trình 

Kiểm tra, giám sát việc thực hiện trách nhiệm bảo hành công trình xây dựng 

của doanh nghiệp dự án, nhà thầu theo quy định pháp luật và hợp đồng dự án. 

9. Về quyết toán vốn đầu tư công trình 

a) Trường hợp vốn đầu tư công trong dự án PPP được quản lý và sử dụng 

theo quy định tại điểm a khoản 5 Điều 70 và khoản 2 Điều 72 của Luật PPP, thực 

hiện quyết toán vốn đầu tư công trong dự án PPP theo quy định tại điểm a khoản 

1 Điều 60 Luật PPP, chương IV Nghị định số 28/2021/NĐ-CP ngày 26 tháng 3 

năm 2021 của Chính phủ quy định cơ chế quản lý tài chính dự án đầu tư theo 

phương thức đối tác công tư (sau đây gọi là Nghị định số 28/2021/NĐ-CP); 

b) Trường hợp vốn đầu tư công trong dự án PPP được quản lý và sử dụng 

theo quy định tại điểm b khoản 5 Điều 70 của Luật PPP, tổng hợp giá trị đã giải 

ngân cho doanh nghiệp dự án PPP được kiểm toán độc lập kiểm toán, làm cơ sở 

để quyết toán vốn đầu tư công trong dự án PPP theo quy định tại điểm a khoản 1 

Điều 60 Luật PPP, chương IV Nghị định số 28/2021/NĐ-CP. 

10. Thực hiện các nhiệm vụ khác theo quy định của pháp luật và hợp đồng 

dự án. 

11. Trường hợp phát sinh các vấn đề vượt thẩm quyền, báo cáo Bộ Giao 

thông vận tải để xem xét giải quyết hoặc báo cáo cấp có thẩm quyền.  

Điều 18. Nhiệm vụ của cơ quan ký kết hợp đồng trong giai đoạn kinh 

doanh, khai thác  

1. Cục Đường cao tốc Việt Nam (đối với các dự án đường cao tốc), Cục 

quản lý chuyên ngành tổ chức thực hiện các chức năng, nhiệm vụ cơ quan ký kết 

hợp đồng trong giai đoạn kinh doanh, khai thác dự án theo quy định của pháp luật 

và hợp đồng dự án. 

2. Trường hợp phát sinh các vấn đề vượt thẩm quyền, báo cáo Bộ Giao 

thông vận tải để xem xét giải quyết hoặc báo cáo cấp có thẩm quyền.  

Điều 19. Nhiệm vụ của cơ quan ký kết hợp đồng trong giai đoạn chuyển 

giao, tiếp nhận công trình dự án, thanh lý hợp đồng  

Cục Đường cao tốc Việt Nam (đối với các dự án đường cao tốc), Cục quản 

lý chuyên ngành tổ chức thực hiện chức năng nhiệm vụ của cơ quan ký kết hợp 

đồng trong giai đoạn chuyển giao, tiếp nhận công trình dự án, thanh lý hợp đồng, 

bao gồm: 

1. Xác nhận hoàn thành công trình, hệ thống cơ sở hạ tầng: kiểm tra, cấp 

xác nhận hoàn thành cho doanh nghiệp dự án theo quy định tại Điều 61 Luật PPP, 

Điều 76 Nghị định số 35/2021/NĐ-CP. 
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2. Chuyển giao, tiếp nhận công trình, hệ thống cơ sở hạ tầng 

a) Đối với dự án PPP áp dụng loại hợp đồng BOT, BLT: thực hiện trình tự 

chuyển giao, tiếp nhận công trình, hệ thống cơ sở hạ tầng theo quy định tại khoản 

1 Điều 78 Nghị định số 35/2021/NĐ-CP; 

b) Đối với dự án PPP áp dụng loại hợp đồng BTO, BTL: thực hiện trình tự 

chuyển giao, tiếp nhận công trình, hệ thống cơ sở hạ tầng theo quy định tại khoản 

2 Điều 78 Nghị định số 35/2021/NĐ-CP. 

3. Chấm dứt hợp đồng dự án theo đúng thỏa thuận tại hợp đồng 

a) Chậm nhất 01 năm trước ngày chấm dứt hợp đồng dự án PPP theo thời 

hạn quy định tại hợp đồng, phối hợp với nhà đầu tư, doanh nghiệp dự án rà soát, 

thực hiện các nội dung theo quy định tại khoản 2 Điều 80 Nghị định số 

35/2021/NĐ-CP; 

b) Báo cáo Bộ Giao thông vận tải các nội dung theo quy định tại khoản 4 

Điều 80 Nghị định số 35/2021/NĐ-CP. 

4. Chấm dứt hợp đồng dự án trước thời hạn 

a) Trường hợp nhận thấy có căn cứ chấm dứt hợp đồng trước thời hạn theo 

quy định tại khoản 2 Điều 52 Luật PPP, báo cáo Bộ Giao thông vận tải, trong đó 

nêu rõ nguyên nhân, điều kiện, quyền và nghĩa vụ đã thực hiện, quyền và nghĩa 

vụ chưa thực hiện, phương án xử lý đối với việc chấm dứt hợp đồng trước thời 

hạn;  

b) Tổ chức thỏa thuận về điều kiện chấm dứt hợp đồng trước thời hạn theo 

quy định tại khoản 2 Điều 81 Nghị định số 35/2021/NĐ-CP; 

c) Thực hiện các công việc khác theo quy định pháp luật và hợp đồng dự án. 

5. Thanh lý hợp đồng dự án: thực hiện các nội dung theo quy định tại Điều 

68 Luật PPP, trong quá trình thực hiện kịp thời báo cáo Bộ Giao thông vận tải các 

vấn đề vượt thẩm quyền (nếu có). 

Chương V 

TRÁCH NHIỆM CỦA CÁC CƠ QUAN, ĐƠN VỊ 

Điều 20. Trách nhiệm của cơ quan, đơn vị được giao chuẩn bị báo cáo 

nghiên cứu tiền khả thi, báo cáo nghiên cứu khả thi, tiếp nhận hồ sơ đối với 

dự án do nhà đầu tư đề xuất 

1. Chịu trách nhiệm về trình tự, thủ tục, tính chính xác của số liệu, nội dung 

hồ sơ Báo cáo nghiên cứu tiền khả thi, hồ sơ Báo cáo nghiên cứu khả thi; thiết kế sau 

thiết cơ sở và dự toán (nếu có); nhiệm vụ, quyền hạn của Chủ đầu tư, Bên mời thầu 

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

khác có liên quan trong công tác lựa chọn nhà thầu giai đoạn chuẩn bị dự án; bên 

mời thầu trong công tác lựa chọn nhà đầu tư. 
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2. Chịu trách nhiệm kiểm tra, rà soát, phối hợp với nhà đầu tư đề xuất dự 

án trong việc lập nhiệm vụ, dự toán chi phí lập đề xuất dự án, chi phí lập báo cáo 

nghiên cứu khả thi. 

3. Chịu trách nhiệm về việc thực hiện chức năng, nhiệm vụ và quyền hạn 

theo quy định của pháp luật và Thông tư này. 

Điều 21. Trách nhiệm của Cục quản lý chuyên ngành, Cục Đường cao 

tốc Việt Nam 

1. Chịu trách nhiệm về việc thực hiện chức năng, nhiệm vụ và quyền hạn 

theo quy định của pháp luật và Thông tư này. 

2. Khi thực hiện quyền và nghĩa vụ của cơ quan ký kết hợp đồng chịu trách 

nhiệm trước cơ quan có thẩm quyền và pháp luật về việc thực hiện các nội dung 

công việc được ủy quyền.  

Chương VI 

ĐIỀU KHOẢN THI HÀNH 

Điều 22. Điều khoản chuyển tiếp 

1. Các dự án đã ký kết hợp đồng trước ngày Thông tư này có hiệu lực thì 

tiếp tục thực hiện theo các quy định của hợp đồng dự án đã được ký kết. Trường 

hợp hợp đồng đã ký kết trước ngày Thông tư này có hiệu lực nhưng thực hiện ký 

kết Phụ lục hợp đồng sau ngày Thông tư này có hiệu lực thì việc ký kết Phụ lục 

hợp đồng thực hiện theo quy định của Thông tư này. 

2. Đối với các dự án đã được được giao, ủy quyền, chuyển cơ quan nhà nước 

có thẩm quyền hoặc cơ quan ký kết hợp đồng trước ngày Thông tư này có hiệu lực 

được tiếp tục thực hiện theo các văn bản đã giao, ủy quyền, chuyển cơ quan nhà nước 

có thẩm quyền hoặc cơ quan ký kết hợp đồng của Bộ Giao thông vận tải. 

3. Đối với các dự án chưa được ủy quyền trước ngày Thông tư này có hiệu 

lực thì Cục Đường cao tốc Việt Nam chủ trì rà soát, lập danh mục trình Bộ Giao 

thông vận tải thực hiện việc ủy quyền theo quy định của Thông tư này.  

Điều 23. Hiệu lực thi hành 

1. Thông tư này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 01 tháng 3 năm 2023. 

2. Thông tư này thay thế Thông tư số 50/2018/TT-BGTVT ngày 11 tháng 9 

năm 2018 của Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải quy định về tổ chức thực hiện chức 

năng, nhiệm vụ của Cơ quan Nhà nước có thẩm quyền ký kết và thực hiện hợp đồng 

các dự án đầu tư theo hình thức đối tác công tư do Bộ Giao thông vận tải quản lý. 

3. Trường hợp các văn bản quy phạm pháp luật viện dẫn tại Thông tư này 

được sửa đổi, bổ sung, thay thế thì áp dụng các quy định tại văn bản quy phạm 

pháp luật sửa đổi, bổ sung, thay thế đó. 
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Điều 24. Tổ chức thực hiện 

Chánh Văn phòng Bộ, Chánh Thanh tra Bộ, các Vụ trưởng, Cục trưởng Cục 

Quản lý đầu tư xây dựng, Cục trưởng Cục Đường bộ Việt Nam, Cục trưởng Cục 

Đường cao tốc Việt Nam, Cục trưởng Cục Hàng hải Việt Nam, Cục trưởng Cục 

Hàng không Việt Nam, Cục trưởng Cục Đường sắt Việt Nam, Cục trưởng Cục 

Đường thủy nội địa Việt Nam, Thủ trưởng các cơ quan, tổ chức và cá nhân có liên 

quan chịu trách nhiệm thi hành Thông tư này./. 

Nơi nhận: 
- Văn phòng Chính phủ; 

- Các bộ, cơ quan ngang bộ, cơ quan thuộc Chính phủ; 

- UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc TW; 

- Bộ trưởng Bộ GTVT; 

- Cục Kiểm tra văn bản QPPL (Bộ Tư pháp); 

- Cổng thông tin điện tử Chính phủ; 

- Cổng thông tin điện tử Bộ GTVT; 

- Công báo; 

- Báo Giao thông; Tạp chí GTVT; 

- Lưu: VT, KHDT. 

KT. BỘ TRƯỞNG 

THỨ TRƯỞNG  

 

 

 

 

 

Nguyễn Duy Lâm 
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