
SỞ GIAO THÔNG VẬN TẢI 

HỘI ĐỒNG THI TUYỂN 

CHỨC DANH LÃNH ĐẠO, 

QUẢN LÝ 
 

Số:        /TB-SGTVT 
 

CỘNG HÕA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc                                             

 

Bà Rịa - Vũng Tàu, ngày       tháng 12 năm 2021 

THÔNG BÁO 
V/v đề cƣơng tự ôn tập dành cho thi tuyển 

Chức danh tại Sở Giao thông vận tải. 

 

 Hội đồng thi tuyển chức danh lãnh đạo, quản lý cấp phòng và tương 

đương thuộc Sở Giao thông vận tải năm 2021 thông báo đến các thí sinh dự thi 

tuyển nội dung đề cương kiến thức chung (kể cả chuyên ngành) tự ôn tập dành 

cho các vị trí như sau: 

 

 1/ Vị trí Trưởng phòng Quản lý kết cấu và Chất lượng Công trình giao 

thông (theo phụ lục danh mục và tài liệu đính kèm); 

 

 2/ Vị trí Giám đốc Công ty Dịch vụ Bến xe và Trưởng Ban Quản lý bến 

xe ô tô khách huyện Châu Đức (theo phụ lục danh mục và tài liệu đính kèm).  

 

Nơi nhận: 
  - Hội đồng thi tuyển chức danh 

          theo QĐ số 488 

  - BGĐ Sở (b/c); 

  - Website Sở GTVT; 

  - Thí sinh dự thi tuyển; 

  - Lưu: VT, VP, HĐ thi tuyển. 

TM. HỘI ĐỒNG THI TUYỂN CHỨC DANH 

CHỦ TỊCH 

 

 

 

 

Trần Thƣợng Chí 
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UBND TỈNH BÀ RỊA – VŨNG TÀU 

HỘI ĐỒNG THI TUYỂN CHỨC DANH  
CỘNG HÕA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc  

 

 

DANH MỤC TÀI LIỆU TỰ ÔN TẬP THI TUYỂN CHỨC DANH 

Trƣởng phòng: Quản lý Kết cấu và Chất lƣợng CTGT 

MÔN: KIẾN THỨC CHUNG  

 

 

TT Tên Văn Bản Trích yếu Nội dung ôn 

tập 

PHẦN I. KIẾN THỨC CHUNG CỦA NGÀNH 

1 Luật số 52/2019/QH14 

Luật sửa đổi, bổ sung một số 

điều của Luật cán bộ, công 

chức và Luật viên chức 

- Điều 1, Điều 

29, 39, 58.  

 

2 
Luật giao thông đường bộ 

năm 2008 
 

Các Điều 3, 4, 

5. 

3 
Thông tư 54/2019/TT-

BGTVT ngày 31/12/2019 

Ban hành Quy chuẩn kỹ 

thuật quốc gia về báo hiệu 

đường bộ (QCVN 

41:2019/BGTVT: Phần 1- 

quy định chung) 

Các điều 4, 5, 6, 

8, 9 

PHẦN II. KIẾN THỨC CHUNG VỀ CHUYÊN MÔN 

1 
Nghị định số 06/2021/NĐ-

CP ngày 26/01/2021 

Quy định chi tiết một số nội 

dung về quản lý chất lượng, 

thi công xây dựng và bảo trì 

công trình xây dựng 

Các điều: 3, 7, 

30, 31, 32, 33, 

34, 35 

2 
Nghị định 10/2021/NĐ-CP 

ngày 09/02/2021 

Về quản lý chi phí đầu tư xây 

dựng 

Các điều: 3, 4, 

5, 6, 7, 8, 9, 10, 

20, 21, 22, 23 

3 
Nghị định 15/2021/NĐ-CP 

ngày 03/3/2021 

Quy định chi tiết một số nội 

dung về quản lý dự án đầu tư 

xây dựng 

Các điều: 3, 4, 

5, 9, 10, 11, 12, 

13, 14, 15, 16, 

17, 18, 19 

4 
Nghị định 11/2010/NĐ-CP 

ngày 24/02/2010 

Quy định về quản lý và bảo 

vệ kết cấu hạ tầng giao thông 

đường bộ 

Các điều 14, 15, 

16, 17, 18, 19, 

20, 21, 22, 23, 

24 

5 
Nghị định 08/2021/NĐ-CP 

ngày 28/1/2021 

Quy định về Quản lý hoạt 

động đường thủy nội địa 

Các điều 3, 6, 

46, 47, 48 
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PHẦN 1. KIẾN THỨC CHUNG CỦA NGÀNH 

 

1. LUẬT SỬA ĐỔI, BỔ SUNG MỘT SỐ ĐIỀU CỦA LUẬT CÁN BỘ, CÔNG 

CHỨC VÀ LUẬT VIÊN CHỨC: (Luật số 52/2019/QH14) 

Điều 1. Sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Cán bộ, công chức 

1. Sửa đổi, bổ sung khoản 2 Điều 4 như sau: 

“2. Công chức là công dân Việt Nam, được tuyển dụng, bổ nhiệm vào ngạch, chức vụ, chức 

danh tương ứng với vị trí việc làm trong cơ quan của Đảng Cộng sản Việt Nam, Nhà nước, 

tổ chức chính trị - xã hội ở trung ương, cấp tỉnh, cấp huyện; trong cơ quan, đơn vị thuộc 

Quân đội nhân dân mà không phải là sĩ quan, quân nhân chuyên nghiệp, công nhân quốc 

phòng; trong cơ quan, đơn vị thuộc Công an nhân dân mà không phải là sĩ quan, hạ sĩ quan 

phục vụ theo chế độ chuyên nghiệp, công nhân công an, trong biên chế và hưởng lương từ 

ngân sách nhà nước.”. 

“Điều 29. Xếp loại chất lƣợng cán bộ 

1. Căn cứ vào kết quả đánh giá, cán bộ được xếp loại chất lượng theo các mức như sau: 

a) Hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ; 

b) Hoàn thành tốt nhiệm vụ; 

c) Hoàn thành nhiệm vụ; 

d) Không hoàn thành nhiệm vụ. 

2. Kết quả xếp loại chất lượng cán bộ được lưu vào hồ sơ cán bộ, thông báo đến cán bộ được 

đánh giá và công khai trong cơ quan, tổ chức, đơn vị nơi cán bộ công tác. 

3. Cơ quan, tổ chức có thẩm quyền miễn nhiệm, cho thôi làm nhiệm vụ đối với cán bộ có 02 

năm liên tiếp được xếp loại chất lượng ở mức không hoàn thành nhiệm vụ.”. 

“Điều 39. Tuyển dụng công chức 

1. Cơ quan có thẩm quyền tuyển dụng công chức bao gồm: 

a) Tòa án nhân dân tối cao, Viện kiểm sát nhân dân tối cao, Kiểm toán Nhà nước thực hiện 

tuyển dụng và phân cấp tuyển dụng công chức trong cơ quan, tổ chức, đơn vị thuộc quyền 

quản lý; 

b) Văn phòng Quốc hội, Văn phòng Chủ tịch nước thực hiện tuyển dụng công chức trong cơ 

quan, đơn vị thuộc quyền quản lý; 

c) Bộ, cơ quan ngang bộ, cơ quan thuộc Chính phủ, tổ chức do Chính phủ, Thủ tướng Chính 

phủ thành lập mà không phải là đơn vị sự nghiệp công lập tuyển dụng và phân cấp tuyển 

dụng công chức trong cơ quan, tổ chức, đơn vị thuộc quyền quản lý; 
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d) Ủy ban nhân dân cấp tỉnh tuyển dụng và phân cấp tuyển dụng công chức trong cơ quan, tổ 

chức, đơn vị thuộc quyền quản lý; 

đ) Cơ quan của Đảng Cộng sản Việt Nam, cơ quan trung ương của Mặt trận Tổ quốc Việt 

Nam, của tổ chức chính trị - xã hội tuyển dụng và phân cấp tuyển dụng công chức trong cơ 

quan, tổ chức, đơn vị thuộc quyền quản lý. 

2. Thực hiện kiểm định chất lượng đầu vào công chức, trừ trường hợp quy định tại khoản 2 

và khoản 3 Điều 37 của Luật này. Việc kiểm định chất lượng đầu vào công chức được thực 

hiện theo lộ trình, bảo đảm công khai, minh bạch, thiết thực, hiệu quả. 

3. Chính phủ quy định chi tiết khoản 2 Điều này.”. 

“Điều 58. Xếp loại chất lƣợng công chức 

1. Căn cứ vào kết quả đánh giá, công chức được xếp loại chất lượng theo các mức như sau: 

a) Hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ; 

b) Hoàn thành tốt nhiệm vụ; 

c) Hoàn thành nhiệm vụ; 

d) Không hoàn thành nhiệm vụ. 

2. Kết quả xếp loại chất lượng công chức được lưu vào hồ sơ công chức, thông báo đến công 

chức được đánh giá và được thông báo công khai trong cơ quan, tổ chức, đơn vị nơi công 

chức công tác. 

3. Việc xử lý công chức không hoàn thành nhiệm vụ được quy định như sau: 

a) Cơ quan, tổ chức, đơn vị có thẩm quyền cho thôi việc đối với công chức có 02 năm liên 

tiếp được xếp loại chất lượng ở mức không hoàn thành nhiệm vụ; 

b) Công chức giữ chức vụ lãnh đạo, quản lý có 02 năm không liên tiếp trong thời hạn bổ 

nhiệm được xếp loại chất lượng ở mức không hoàn thành nhiệm vụ thì bố trí công tác khác 

hoặc không bổ nhiệm lại; 

c) Công chức không giữ chức vụ lãnh đạo, quản lý trong 03 năm có 02 năm không liên tiếp 

được xếp loại chất lượng ở mức không hoàn thành nhiệm vụ ở vị trí việc làm đang đảm nhận 

thì bố trí vào vị trí việc làm có yêu cầu thấp hơn.”. 

2. LUẬT GIAO THÔNG ĐƢỜNG BỘ 2008 (Luật số 23/2008/QH12) 

(Các điều số 3, 4, 5) 

Điều 3. Giải thích từ ngữ 

Trong Luật này, các từ ngữ dưới đây được hiểu như sau: 

1. Đường bộ gồm đường, cầu đường bộ, hầm đường bộ, bến phà đường bộ. 

2. Công trình đường bộ gồm đường bộ, nơi dừng xe, đỗ xe trên đường bộ, đèn tín 

hiệu, biển báo hiệu, vạch kẻ đường, cọc tiêu, rào chắn, đảo giao thông, dải phân cách, 

cột cây số, tường, kè, hệ thống thoát nước, trạm kiểm tra tải trọng xe, trạm thu phí và 

các công trình, thiết bị phụ trợ đường bộ khác. 
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3. Kết cấu hạ tầng giao thông đường bộ gồm công trình đường bộ, bến xe, bãi đỗ xe, 

trạm dừng nghỉ và các công trình phụ trợ khác trên đường bộ phục vụ giao thông và 

hành lang an toàn đường bộ. 

4. Đất của đường bộ là phần đất trên đó công trình đường bộ được xây dựng và phần 

đất dọc hai bên đường bộ để quản lý, bảo trì, bảo vệ công trình đường bộ.  

5. Hành lang an toàn đường bộ là dải đất dọc hai bên đất của đường bộ, tính từ mép 

ngoài đất của đường bộ ra hai bên để bảo đảm an toàn giao thông đường bộ. 

6. Phần đường xe chạy là phần của đường bộ được sử dụng cho phương tiện giao 

thông qua lại.  

7. Làn đường là một phần của phần đường xe chạy được chia theo chiều dọc của 

đường, có bề rộng đủ cho xe chạy an toàn.  

8. Khổ giới hạn của đường bộ là khoảng trống có kích thước giới hạn về chiều cao, 

chiều rộng của đường, cầu, bến phà, hầm đường bộ để các xe kể cả hàng hóa xếp trên 

xe đi qua được an toàn. 

9. Đường phố là đường đô thị, gồm lòng đường và hè phố. 

10. Dải phân cách là bộ phận của đường để phân chia mặt đường thành hai chiều xe 

chạy riêng biệt hoặc để phân chia phần đường của xe cơ giới và xe thô sơ. Dải phân 

cách gồm loại cố định và loại di động.  

11. Nơi đường giao nhau cùng mức (sau đây gọi là nơi đường giao nhau) là nơi hai 

hay nhiều đường bộ gặp nhau trên cùng một mặt phẳng, gồm cả mặt bằng hình thành 

vị trí giao nhau đó. 

12. Đường cao tốc là đường dành cho xe cơ giới, có dải phân cách chia đường cho xe 

chạy hai chiều riêng biệt; không giao nhau cùng mức với một hoặc các đường khác; 

được bố trí đầy đủ trang thiết bị phục vụ, bảo đảm giao thông liên tục, an toàn, rút 

ngắn thời gian hành trình và chỉ cho xe ra, vào ở những điểm nhất định. 

13. Đường chính là đường bảo đảm giao thông chủ yếu trong khu vực.  

14. Đường nhánh là đường nối vào đường chính. 

15. Đường ưu tiên là đường mà trên đó phương tiện tham gia giao thông đường bộ 

được các phương tiện giao thông đến từ hướng khác nhường đường khi qua nơi 

đường giao nhau, được cắm biển báo hiệu đường ưu tiên. 

16. Đường gom là đường để gom hệ thống đường giao thông nội bộ của các khu đô 

thị, công nghiệp, kinh tế, dân cư, thương mại - dịch vụ và các đường khác vào đường 

chính hoặc vào đường nhánh trước khi đấu nối vào đường chính.  

17. Phương tiện giao thông đường bộ gồm phương tiện giao thông cơ giới đường bộ, 

phương tiện giao thông thô sơ đường bộ. 

18. Phương tiện giao thông cơ giới đường bộ (sau đây gọi là xe cơ giới) gồm xe ô tô; 

máy kéo; rơ moóc hoặc sơ mi rơ moóc được kéo bởi xe ô tô, máy kéo; xe mô tô hai 

bánh; xe mô tô ba bánh; xe gắn máy (kể cả xe máy điện) và các loại xe tương tự.  

19. Phương tiện giao thông thô sơ đường bộ (sau đây gọi là xe thô sơ) gồm xe đạp 

(kể cả xe đạp máy), xe xích lô, xe lăn dùng cho người khuyết tật, xe súc vật kéo và 

các loại xe tương tự. 
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20. Xe máy chuyên dùng gồm xe máy thi công, xe máy nông nghiệp, lâm nghiệp và 

các loại xe đặc chủng khác sử dụng vào mục đích quốc phòng, an ninh có tham gia 

giao thông đường bộ. 

21. Phương tiện tham gia giao thông đường bộ gồm phương tiện giao thông đường 

bộ và xe máy chuyên dùng. 

22. Người tham gia giao thông gồm người điều khiển, người sử dụng phương tiện 

tham gia giao thông đường bộ; người điều khiển, dẫn dắt súc vật; người đi bộ trên 

đường bộ. 

23. Người điều khiển phương tiện gồm người điều khiển xe cơ giới, xe thô sơ, xe máy 

chuyên dùng tham gia giao thông đường bộ. 

24. Người lái xe là người điều khiển xe cơ giới. 

25. Người điều khiển giao thông là cảnh sát giao thông; người được giao nhiệm vụ 

hướng dẫn giao thông tại nơi thi công, nơi ùn tắc giao thông, ở bến phà, tại cầu đường 

bộ đi chung với đường sắt. 

26. Hành khách là người được chở trên phương tiện vận tải hành khách đường bộ, có 

trả tiền. 

27. Hành lý là vật phẩm mà hành khách mang theo trên cùng phương tiện hoặc gửi 

theo phương tiện khác. 

28. Hàng hóa là máy móc, thiết bị, nguyên vật liệu, nhiên liệu, hàng tiêu dùng, động 

vật sống và các động sản khác được vận chuyển bằng phương tiện giao thông đường 

bộ. 

29. Hàng nguy hiểm là hàng hóa có chứa các chất nguy hiểm khi chở trên đường có 

khả năng gây nguy hại tới tính mạng, sức khỏe con người, môi trường, an toàn và an 

ninh quốc gia. 

30. Vận tải đường bộ là hoạt động sử dụng phương tiện giao thông đường bộ để vận 

chuyển người, hàng hóa trên đường bộ. 

31. Người vận tải là tổ chức, cá nhân sử dụng phương tiện giao thông đường bộ để 

thực hiện hoạt động vận tải đường bộ. 

32. Cơ quan quản lý đường bộ là cơ quan thực hiện chức năng quản lý nhà nước 

chuyên ngành thuộc Bộ Giao thông vận tải; cơ quan chuyên môn thuộc Ủy ban nhân 

dân tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương (sau đây gọi chung là cấp tỉnh), Ủy ban 

nhân dân huyện, quận, thị xã, thành phố thuộc tỉnh (sau đây gọi chung là cấp huyện); 

Ủy ban nhân dân xã, phường, thị trấn (sau đây gọi chung là cấp xã). 

Điều 4. Nguyên tắc hoạt động giao thông đƣờng bộ 

1. Hoạt động giao thông đường bộ phải bảo đảm thông suốt, trật tự, an toàn, hiệu quả; 

góp phần phát triển kinh tế - xã hội, bảo đảm quốc phòng, an ninh và bảo vệ môi 

trường. 

2. Phát triển giao thông đường bộ theo quy hoạch, từng bước hiện đại và đồng bộ; gắn kết 

phương thức vận tải đường bộ với các phương thức vận tải khác. 

3. Quản lý hoạt động giao thông đường bộ được thực hiện thống nhất trên cơ sở phân 

công, phân cấp trách nhiệm, quyền hạn cụ thể, đồng thời có sự phối hợp chặt chẽ giữa 

các bộ, ngành và chính quyền địa phương các cấp. 
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4. Bảo đảm trật tự, an toàn giao thông đường bộ là trách nhiệm của cơ quan, tổ chức, 

cá nhân.  

5. Người tham gia giao thông phải có ý thức tự giác, nghiêm chỉnh chấp hành quy tắc 

giao thông, giữ gìn an toàn cho mình và cho người khác. Chủ phương tiện và người 

điều khiển phương tiện phải chịu trách nhiệm trước pháp luật về việc bảo đảm an toàn 

của phương tiện tham gia giao thông đường bộ. 

6. Mọi hành vi vi phạm pháp luật giao thông đường bộ phải được phát hiện, ngăn 

chặn kịp thời, xử lý nghiêm minh, đúng pháp luật. 

Điều 5. Chính sách phát triển giao thông đƣờng bộ 

1. Nhà nước tập trung các nguồn lực phát triển giao thông đường bộ, ưu tiên đầu tư 

phát triển kết cấu hạ tầng giao thông đường bộ ở vùng kinh tế trọng điểm, các thành 

phố, miền núi, vùng sâu, vùng xa, biên giới, hải đảo, vùng dân tộc thiểu số; có chính 

sách huy động các nguồn lực để quản lý, bảo trì đường bộ. 

2. Nhà nước có chính sách ưu tiên phát triển vận tải hành khách công cộng; hạn chế 

sử dụng phương tiện giao thông cá nhân ở các thành phố.  

3. Nhà nước khuyến khích, tạo điều kiện cho tổ chức, cá nhân Việt Nam và nước 

ngoài đầu tư, kinh doanh khai thác kết cấu hạ tầng giao thông đường bộ và hoạt động 

vận tải đường bộ; nghiên cứu, ứng dụng khoa học, công nghệ tiên tiến và đào tạo 

nguồn nhân lực trong lĩnh vực giao thông đường bộ. 

 

2. THÔNG TƢ 54/2019/TT-BGTVT NGÀY 31/12/2019 BAN HÀNH QUY 

CHUẨN KỸ THUẬT QUỐC GIA VỀ BÁO HIỆU ĐƢỜNG BỘ - (QCVN 

41:2019/BGTVT: Phần 1- quy định chung các điều 4, 5, 6, 8, 9) 

Điều 4. Thứ tự hiệu lực của hệ thống báo hiệu 

4.1. Khi đồng thời bố trí các hình thức báo hiệu có ý nghĩa khác nhau cùng ở 

một khu vực, người tham gia giao thông phải chấp hành loại hiệu lệnh theo thứ 

tự như sau: 

4.1.1. Hiệu lệnh của người điều khiển giao thông; 

4.1.2. Hiệu lệnh của đèn tín hiệu; 

4.1.3. Hiệu lệnh của biển báo hiệu; 

4.1.4. Hiệu lệnh của vạch kẻ đường và các dấu hiệu khác trên mặt đường. 

4.2. Khi ở một vị trí đã có biển báo hiệu đặt cố định lại có biển báo hiệu khác 

đặt có tính chất tạm thời mà hai biển có ý nghĩa khác nhau thì người tham gia 

giao thông phải chấp hành hiệu lệnh của biển báo hiệu có tính chất tạm thời. 

Biển có tính chất tạm thời là biển sử dụng mang tính tình huống nhằm tổ chức 

điều khiển giao thông có tính chất ngắn hạn như trong các sự kiện, sự cố giao 

thông hay sử dụng trong quá trình thi công hoặc sửa chữa đường. 

Điều 5. Thứ tự đƣờng ƣu tiên 

5.1. Quy định về thứ tự đường ưu tiên như sau: 

- Đường cao tốc; 
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- Quốc lộ; 

- Đường đô thị; 

- Đường tỉnh; 

- Đường huyện; 

- Đường xã; 

- Đường chuyên dùng. 

5.2. Nếu hai đường cùng thứ tự, giao nhau cùng mức, việc xác định đường nào 

là đường ưu tiên được xem xét lần lượt theo quy định sau: 

5.2.1. Được cấp có thẩm quyền quy định là đường ưu tiên; 

5.2.2. Đường có cấp kỹ thuật cao hơn thì được ưu tiên; 

5.2.3. Khi lưu lượng xe khác nhau, đường có lưu lượng xe trung bình ngày đêm 

lớn hơn thì được ưu tiên; 

5.2.4. Khi lưu lượng xe trung bình ngày đêm bằng nhau, đường có nhiều xe ô tô 

vận tải công cộng lớn hơn thì được ưu tiên; 

5.2.5. Đường nào có mặt đường cấp cao hơn thì được ưu tiên. 

5.3. Không được quy định cả hai đường giao nhau cùng mức cùng đồng thời là 

đường ưu tiên. 

Điều 6. Các phƣơng pháp điều khiển giao thông 

6.1. Các phương tiện điều khiển giao thông: 

6.1.1. Bằng tay; 

6.1.2. Bằng cờ; 

6.1.3. Bằng gậy điều khiển giao thông có màu đen trắng xen kẽ (có đèn hoặc 

không có đèn ở bên trong);  

6.1.4. Bằng đèn tín hiệu ánh sáng. 

6.2. Phương pháp chỉ huy giao thông: 

6.2.1. Người điều khiển; 

6.2.2. Bằng hệ thống tín hiệu ánh sáng tự động. 

Điều 8. Hiệu lực của ngƣời điều khiển giao thông 

Người tham gia giao thông đều phải chấp hành nghiêm chỉnh hiệu lệnh của 

người điều khiển giao thông, kể cả trong trường hợp hiệu lệnh trái với tín hiệu 

của đèn điều khiển giao thông, biển báo hiệu hoặc vạch kẻ đường. 

Điều 9. Ngƣời điều khiển giao thông 

Người điều khiển giao thông là cảnh sát giao thông mặc sắc phục theo quy 

định; người được giao nhiệm vụ hướng dẫn giao thông.  
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PHẦN 2. KIẾN THỨC CỦA NHÓM VỊ TRÍ VIỆC LÀM THUỘC 

NGÀNH  

 

A. VỊ TRÍ: QUẢN LÝ HẠ TẦNG GIAO THÔNG 

1. NGHỊ ĐỊNH SỐ 06/2021 NGÀY 26/01/2021 QUY ĐỊNH CHI TIẾT 

MỘT SỐ NỘI DUNG VỀ QUẢN LÝ CHẤT LƢỢNG, THI CÔNG XÂY 

DỰNG VÀ BẢO TRÌ CÔNG TRÌNH XÂY DỰNG (Các điều: 3, 7, 30, 31, 

32, 33, 34, 35) 

Điều 3. Phân loại và phân cấp công trình xây dựng 

1. Căn cứ tính chất kết cấu và công năng sử dụng, công trình xây dựng được 

phân loại như sau: 

a) Theo tính chất kết cấu, công trình được phân thành các loại gồm: nhà kết cấu 

dạng nhà; cầu, đường, hầm, cảng; trụ, tháp, bể chứa, silô, tường chắn, đê, đập, 

kè; kết cấu dạng đường ống; các kết cấu khác; 

b) Theo công năng sử dụng, công trình được phân thành các loại gồm: công 

trình sử dụng cho mục đích dân dụng; công trình sử dụng cho mục đích sản 

xuất công nghiệp; công trình cung cấp các cơ sở, tiện ích hạ tầng kỹ thuật; công 

trình phục vụ giao thông vận tải; công trình phục vụ sản xuất nông nghiệp và 

phát triển nông thôn; công trình sử dụng cho mục đích quốc phòng, an ninh và 

được quy định chi tiết tại Phụ lục I Nghị định này. 

Công năng sử dụng của công trình có thể được tạo ra bởi một công trình độc 

lập, một tổ hợp các công trình hoặc một dây chuyền công nghệ gồm nhiều hạng 

mục công trình có mối quan hệ tương hỗ với nhau tạo nên công năng chung. 

Dự án đầu tư xây dựng có thể có một, một số công trình độc lập hoặc tổ hợp 

công trình chính hoặc dây chuyền công nghệ chính. Công trình nằm trong một 

tổ hợp công trình hoặc một dây chuyền công nghệ là hạng mục công trình trong 

tổ hợp công trình hoặc dây chuyền công nghệ. 

2. Cấp công trình xây dựng được xác định cho từng loại công trình theo quy 

định tại điểm a khoản 2 Điều 5 Luật Xây dựng ngày 18 tháng 6 năm 2014 (sau 

đây gọi là Luật số 50/2014/QH13) được sửa đổi, bổ sung tại khoản 3 Điều 1 

Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Xây dựng ngày 17 tháng 6 năm 

2020 (sau đây gọi là Luật số 62/2020/QH14) được sử dụng trong quản lý các 

hoạt động đầu tư xây dựng theo quy định về cấp công trình xây dựng do Bộ 

trưởng Bộ Xây dựng ban hành. 

3. Bộ trưởng Bộ Quốc phòng, Bộ trưởng Bộ Công an quy định về việc sử dụng 

cấp công trình quy định tại khoản 2 Điều này trong quản lý các hoạt động đầu 

tư xây dựng công trình sử dụng cho mục đích quốc phòng, an ninh. 

Điều 7. Phân định trách nhiệm giữa các chủ thể trong quản lý xây dựng 

công trình 

1. Các chủ thể có liên quan trực tiếp đến hoạt động xây dựng công trình bao 

gồm: 
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a) Chủ đầu tư, đại diện chủ đầu tư (nếu có); 

b) Nhà thầu thi công xây dựng; 

c) Nhà thầu cung ứng sản phẩm xây dựng, vật liệu xây dựng, cấu kiện, thiết bị 

lắp đặt vào công trình; 

d) Các nhà thầu tư vấn gồm: khảo sát, thiết kế, quản lý dự án, giám sát, thí 

nghiệm, kiểm định và các nhà thầu tư vấn khác. 

2. Các nhà thầu quy định tại các điểm b, c và d khoản 1 Điều này khi tham gia 

hoạt động xây dựng phải có đủ điều kiện năng lực theo quy định, chịu trách 

nhiệm trực tiếp, toàn diện về chất lượng và an toàn đối với các công việc do 

mình thực hiện trước pháp luật, trước chủ đầu tư và trước nhà thầu chính trong 

trường hợp là nhà thầu phụ. Nhà thầu chính phải chịu trách nhiệm trước chủ 

đầu tư về các công việc do nhà thầu phụ thực hiện. 

3. Trường hợp áp dụng hình thức liên danh các nhà thầu, các nhà thầu trong 

liên danh chịu trách nhiệm về chất lượng đối với công việc do mình thực hiện 

được phân định trong văn bản thỏa thuận liên danh; văn bản này phải xác định 

rõ trách nhiệm của thành viên đứng đầu liên danh, trách nhiệm chung, trách 

nhiệm riêng của từng thành viên trong liên danh và xác định rõ phạm vi, khối 

lượng công việc thực hiện của từng thành viên trong liên danh; các nội dung 

này phải được quy định trong hợp đồng xây dựng với chủ đầu tư. 

4. Trường hợp áp dụng hình thức hợp đồng tổng thầu thiết kế - cung cấp thiết bị 

công nghệ và thi công xây dựng công trình (sau đây gọi là tổng thầu EPC) hoặc 

hợp đồng chìa khóa trao tay, tổng thầu có trách nhiệm tổ chức quản lý chất 

lượng, giám sát thi công xây dựng đối với phần việc do mình thực hiện và phần 

việc do nhà thầu phụ thực hiện; thực hiện các trách nhiệm khác được chủ đầu tư 

giao theo quy định của hợp đồng xây dựng. 

5. Chủ đầu tư có trách nhiệm tổ chức quản lý xây dựng công trình phù hợp với 

hình thức đầu tư, hình thức quản lý dự án, hình thức giao thầu, quy mô và 

nguồn vốn đầu tư trong quá trình thực hiện đầu tư xây dựng công trình; tổ chức 

quản lý thi công xây dựng công trình bao gồm các nội dung quy định tại khoản 

1 Điều 10 Nghị định này; tổ chức giám sát thi công xây dựng công trình, 

nghiệm thu công việc xây dựng, bộ phận, hạng mục công trình, công trình xây 

dựng; tổ chức bàn giao đưa công trình vào khai thác, sử dụng theo quy định của 

Nghị định này và pháp luật có liên quan. Chủ đầu tư được quyền tự thực hiện 

các hoạt động xây dựng nếu đủ điều kiện năng lực theo quy định của pháp luật. 

Việc nghiệm thu của chủ đầu tư không thay thế, không làm giảm trách nhiệm 

của nhà thầu tham gia xây dựng công trình đối với phần công việc do nhà thầu 

thực hiện. 

6. Trường hợp chủ đầu tư thành lập ban quản lý dự án đầu tư xây dựng hoặc 

giao nhiệm vụ cho ban quản lý dự án đầu tư xây dựng chuyên ngành, ban quản 

lý dự án đầu tư xây dựng khu vực: 

a) Chủ đầu tư được ủy quyền hoặc giao nhiệm vụ cho ban quản lý dự án thực 

hiện một hoặc một số công việc thuộc trách nhiệm của chủ đầu tư trong quản lý 

thi công xây dựng công trình theo quy định của Nghị định này và phải được thể 
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hiện bằng văn bản. Chủ đầu tư phải chỉ đạo, kiểm tra và chịu trách nhiệm về 

các công việc đã ủy quyền hoặc giao nhiệm vụ cho ban quản lý dự án thực 

hiện; 

b) Ban quản lý dự án chịu trách nhiệm trước pháp luật và chủ đầu tư về việc 

thực hiện các công việc được ủy quyền hoặc được giao nêu tại điểm a khoản 

này. 

7. Trường hợp chủ đầu tư thuê nhà thầu tư vấn quản lý dự án, nhà thầu giám sát 

thi công xây dựng công trình: 

a) Chủ đầu tư được quyền giao nhà thầu này thực hiện một hoặc một số công 

việc thuộc trách nhiệm của chủ đầu tư trong quản lý xây dựng công trình thông 

qua hợp đồng xây dựng. Chủ đầu tư có trách nhiệm giám sát việc thực hiện hợp 

đồng xây dựng, xử lý các vấn đề liên quan giữa các nhà thầu tham gia xây dựng 

công trình và với chính quyền địa phương trong quá trình thực hiện dự án; 

b) Nhà thầu tư vấn quản lý dự án, nhà thầu giám sát thi công xây dựng công 

trình chịu trách nhiệm trước pháp luật và chủ đầu tư về những công việc được 

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

8. Trường hợp áp dụng hình thức hợp đồng tổng thầu EPC hoặc hợp đồng chìa 

khóa trao tay, chủ đầu tư có trách nhiệm: kiểm tra, đôn đốc việc thực hiện các 

nội dung quản lý xây dựng công trình đã thỏa thuận trong hợp đồng xây dựng; 

tổ chức nghiệm thu hoàn thành hạng mục công trình, công trình xây dựng, tổ 

chức bàn giao đưa công trình vào khai thác sử dụng. 

9. Đối với dự án PPP: 

a) Doanh nghiệp dự án PPP thực hiện trách nhiệm của chủ đầu tư về quản lý 

xây dựng công trình theo quy định tại Nghị định này; 

b) Cơ quan ký kết hợp đồng theo quy định pháp luật về đầu tư theo phương 

thức đối tác công tư có trách nhiệm tổ chức thực hiện các quy định tại khoản 8 

Điều 19 Nghị định này. Trường hợp cơ quan có thẩm quyền ủy quyền cho cơ 

quan, đơn vị trực thuộc làm cơ quan ký kết hợp đồng thì cơ quan có thẩm 

quyền phải chỉ đạo, kiểm tra, chịu trách nhiệm về các nội dung công việc do cơ 

quan ký kết hợp đồng thực hiện; 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. 

10. Quyền, nghĩa vụ và việc phân định trách nhiệm của các chủ thể quy định tại 

khoản 1 Điều này phải được thể hiện trong hợp đồng và theo quy định của pháp 

luật. 

Điều 30. Trình tự thực hiện bảo trì công trình xây dựng 

1. Lập và phê duyệt quy trình bảo trì công trình xây dựng. 

2. Lập kế hoạch và dự toán kinh phí bảo trì công trình xây dựng. 

3. Thực hiện bảo trì và quản lý chất lượng công việc bảo trì. 

4. Đánh giá an toàn công trình. 
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5. Lập và quản lý hồ sơ bảo trì công trình xây dựng. 

Điều 31. Quy trình bảo trì công trình xây dựng 

1. Nội dung chính của quy trình bảo trì công trình xây dựng bao gồm: 

a) Các thông số kỹ thuật, công nghệ của công trình, bộ phận công trình và thiết 

bị công trình; 

b) Quy định đối tượng, phương pháp và tần suất kiểm tra công trình; 

c) Quy định nội dung và chỉ dẫn thực hiện bảo dưỡng công trình phù hợp với 

từng bộ phận công trình, loại công trình và thiết bị lắp đặt vào công trình; 

d) Quy định thời điểm và chỉ dẫn thay thế định kỳ các thiết bị lắp đặt vào công 

trình; 

đ) Chỉ dẫn phương pháp sửa chữa các hư hỏng của công trình, xử lý các trường 

hợp công trình bị xuống cấp; 

e) Quy định thời gian sử dụng của công trình, các bộ phận, hạng mục công 

trình, thiết bị lắp đặt vào công trình; 

g) Quy định về nội dung, phương pháp và thời điểm đánh giá lần đầu, tần suất 

đánh giá đối với công trình phải đánh giá an toàn trong quá trình khai thác sử 

dụng theo quy định của quy chuẩn kỹ thuật, tiêu chuẩn áp dụng và quy định của 

pháp luật có liên quan; 

h) Xác định thời điểm, đối tượng và nội dung cần kiểm định định kỳ; 

i) Quy định thời điểm, phương pháp, chu kỳ quan trắc đối với công trình có yêu 

cầu thực hiện quan trắc; 

k) Quy định về hồ sơ bảo trì công trình xây dựng và việc cập nhật thông tin vào 

hồ sơ bảo trì công trình xây dựng; 

l) Các chỉ dẫn khác liên quan đến bảo trì công trình xây dựng và quy định các 

điều kiện nhằm bảo đảm an toàn lao động, vệ sinh môi trường trong quá trình 

thực hiện bảo trì công trình xây dựng. 

2. Trách nhiệm lập và phê duyệt quy trình bảo trì công trình xây dựng: 

a) Nhà thầu thiết kế xây dựng công trình lập và bàn giao cho chủ đầu tư quy 

trình bảo trì công trình xây dựng, bộ phận công trình cùng với hồ sơ thiết kế 

triển khai sau thiết kế cơ sở; cập nhật quy trình bảo trì cho phù hợp với các nội 

dung thay đổi thiết kế trong quá trình thi công xây dựng (nếu có) trước khi 

nghiệm thu hạng mục công trình, công trình xây dựng đưa vào sử dụng; 

b) Nhà thầu cung cấp thiết bị lắp đặt vào công trình lập và bàn giao cho chủ đầu 

tư quy trình bảo trì đối với thiết bị do mình cung cấp trước khi lắp đặt vào công 

trình; 

c) Trường hợp nhà thầu thiết kế xây dựng công trình, nhà thầu cung ứng thiết bị 

không lập được quy trình bảo trì, chủ đầu tư có thể thuê đơn vị tư vấn khác có 

đủ điều kiện năng lực để lập quy trình bảo trì cho các đối tượng quy định tại 

điểm a, điểm b khoản này và có trách nhiệm chi trả chi phí tư vấn; 
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d) Chủ đầu tư tổ chức lập và phê duyệt quy trình bảo trì theo quy định tại điểm 

b khoản 1 Điều 126 Luật số 50/2014/QH13 được sửa đổi, bổ sung tại điểm a 

khoản 47 Điều 1 Luật số 62/2020/QH14. Chủ đầu tư, chủ sở hữu hoặc người 

quản lý, sử dụng công trình có thể thuê đơn vị tư vấn có đủ điều kiện năng lực 

để thẩm tra một phần hoặc toàn bộ quy trình bảo trì công trình xây dựng do nhà 

thầu thiết kế lập làm cơ sở cho việc phê duyệt. 

3. Đối với các công trình xây dựng đã đưa vào khai thác, sử dụng nhưng chưa 

có quy trình bảo trì thì chủ sở hữu hoặc người quản lý, sử dụng công trình tổ 

chức lập và phê duyệt quy trình bảo trì công trình xây dựng, có thể tổ chức 

kiểm định chất lượng công trình xây dựng làm cơ sở để lập quy trình bảo trì 

công trình xây dựng nếu cần thiết. Trong quy trình bảo trì phải xác định rõ thời 

gian sử dụng còn lại của công trình, các bộ phận, hạng mục công trình, thiết bị 

lắp đặt vào công trình. 

4. Không bắt buộc phải lập quy trình bảo trì riêng cho từng công trình cấp III 

trở xuống, nhà ở riêng lẻ và công trình tạm, trừ trường hợp pháp luật có quy 

định khác. Chủ sở hữu hoặc người quản lý, sử dụng của các công trình này vẫn 

phải thực hiện bảo trì công trình xây dựng theo các quy định về bảo trì công 

trình xây dựng của Nghị định này. 

5. Trường hợp có tiêu chuẩn về bảo trì hoặc có quy trình bảo trì của công trình 

tương tự phù hợp thì chủ sở hữu hoặc người quản lý, sử dụng công trình có thể 

áp dụng tiêu chuẩn hoặc quy trình đó cho công trình mà không cần lập quy 

trình bảo trì riêng. 

6. Điều chỉnh quy trình bảo trì công trình xây dựng: 

a) Chủ sở hữu hoặc người quản lý, sử dụng công trình được quyền điều chỉnh 

quy trình bảo trì khi phát hiện thấy những yếu tố bất hợp lý có thể ảnh hưởng 

đến chất lượng công trình, gây ảnh hưởng đến việc khai thác, sử dụng công 

trình và chịu trách nhiệm về quyết định của mình; 

b) Nhà thầu lập quy trình bảo trì có nghĩa vụ sửa đổi, bổ sung hoặc thay đổi 

những nội dung bất hợp lý trong quy trình bảo trì nếu do lỗi của mình gây ra và 

có quyền từ chối những yêu cầu điều chỉnh quy trình bảo trì không hợp lý của 

chủ sở hữu hoặc người quản lý sử dụng công trình; 

c) Chủ sở hữu hoặc người quản lý, sử dụng công trình có quyền thuê nhà thầu 

khác có đủ điều kiện năng lực thực hiện sửa đổi, bổ sung thay đổi quy trình bảo 

trì trong trường hợp nhà thầu lập quy trình bảo trì ban đầu không thực hiện các 

việc này. Nhà thầu thực hiện sửa đổi, bổ sung quy trình bảo trì công trình xây 

dựng phải chịu trách nhiệm về chất lượng công việc do mình thực hiện; 

d) Đối với công trình sử dụng tiêu chuẩn kỹ thuật bảo trì để thực hiện bảo trì, 

khi tiêu chuẩn này được sửa đổi hoặc thay thế thì chủ sở hữu hoặc người quản 

lý sử dụng công trình có trách nhiệm thực hiện bảo trì theo nội dung đã được 

sửa đổi; 

đ) Chủ sở hữu hoặc người quản lý sử dụng công trình có trách nhiệm phê duyệt 

những nội dung điều chỉnh của quy trình bảo trì, trừ trường hợp pháp luật có 

quy định khác. 
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Điều 32. Kế hoạch bảo trì công trình xây dựng 

1. Chủ sở hữu hoặc người quản lý sử dụng công trình lập kế hoạch bảo trì công 

trình xây dựng hàng năm trên cơ sở quy trình bảo trì được phê duyệt và hiện 

trạng công trình. 

2. Nội dung chính của kế hoạch bảo trì công trình xây dựng bao gồm: 

a) Tên công việc thực hiện; 

b) Thời gian thực hiện; 

c) Phương thức thực hiện; 

d) Chi phí thực hiện. 

3. Kế hoạch bảo trì có thể được sửa đổi, bổ sung trong quá trình thực hiện. Chủ 

sở hữu hoặc người quản lý sử dụng công trình quyết định việc sửa đổi, bổ sung 

kế hoạch bảo trì công trình xây dựng. 

Điều 33. Thực hiện bảo trì công trình xây dựng 

1. Chủ sở hữu hoặc người quản lý sử dụng công trình tự tổ chức thực hiện việc 

kiểm tra, bảo dưỡng và sửa chữa công trình theo quy trình bảo trì công trình 

được phê duyệt nếu đủ điều kiện năng lực hoặc thuê tổ chức có đủ điều kiện 

năng lực thực hiện. 

2. Kiểm tra công trình thường xuyên, định kỳ và đột xuất nhằm phát hiện kịp 

thời các dấu hiệu xuống cấp, những hư hỏng của công trình, thiết bị lắp đặt vào 

công trình làm cơ sở cho việc bảo dưỡng công trình. 

3. Bảo dưỡng công trình được thực hiện theo kế hoạch bảo trì hàng năm và quy 

trình bảo trì công trình xây dựng được phê duyệt. 

4. Sửa chữa công trình bao gồm: 

a) Sửa chữa định kỳ công trình bao gồm sửa chữa hư hỏng hoặc thay thế bộ 

phận công trình, thiết bị lắp đặt vào công trình bị hư hỏng được thực hiện định 

kỳ theo quy định của quy trình bảo trì; 

b) Sửa chữa đột xuất công trình được thực hiện khi bộ phận công trình, công 

trình bị hư hỏng do chịu tác động đột xuất như gió, bão, lũ lụt, động đất, va 

đập, cháy và những tác động đột xuất khác hoặc khi bộ phận công trình, công 

trình có biểu hiện xuống cấp ảnh hưởng đến an toàn sử dụng, vận hành, khai 

thác công trình. 

5. Kiểm định chất lượng công trình phục vụ công tác bảo trì được thực hiện 

trong các trường hợp sau: 

a) Kiểm định định kỳ theo quy trình bảo trì công trình đã được phê duyệt; 

b) Khi phát hiện thấy công trình, bộ phận công trình có hư hỏng hoặc có dấu 

hiệu nguy hiểm, không đảm bảo an toàn cho việc khai thác, sử dụng; 

c) Khi có yêu cầu đánh giá chất lượng hiện trạng của công trình phục vụ cho 

việc lập quy trình bảo trì đối với những công trình đã đưa vào sử dụng nhưng 

chưa có quy trình bảo trì; 
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d) Khi cần có cơ sở để quyết định việc kéo dài thời hạn sử dụng của công trình 

đối với các công trình đã hết tuổi thọ thiết kế hoặc làm cơ sở cho việc cải tạo, 

nâng cấp công trình; 

đ) Khi có yêu cầu của cơ quan quản lý nhà nước có thẩm quyền. 

6. Quan trắc công trình phục vụ công tác bảo trì phải được thực hiện trong các 

trường hợp sau: 

a) Các công trình quan trọng quốc gia, công trình khi xảy ra sự cố có thể dẫn tới 

thảm họa; 

b) Công trình có dấu hiệu lún, nghiêng, nứt và các dấu hiệu bất thường khác có 

khả năng gây sập đổ công trình; 

c) Theo yêu cầu của chủ đầu tư, chủ sở hữu hoặc người quản lý sử dụng. 

Bộ Xây dựng, Bộ quản lý công trình xây dựng chuyên ngành quy định về danh 

mục các công trình bắt buộc phải quan trắc trong quá trình khai thác sử dụng. 

7. Trường hợp công trình có nhiều chủ sở hữu thì ngoài việc chịu trách nhiệm 

bảo trì phần công trình thuộc sở hữu riêng của mình, các chủ sở hữu có trách 

nhiệm bảo trì cả phần công trình thuộc sở hữu chung theo quy định của pháp 

luật có liên quan. 

8. Đối với các công trình chưa bàn giao được cho chủ sở hữu hoặc người quản 

lý, sử dụng công trình, chủ đầu tư có trách nhiệm lập kế hoạch bảo trì công 

trình xây dựng và thực hiện việc bảo trì công trình xây dựng theo các nội dung 

quy định tại Điều này và Điều 31 Nghị định này. 

Điều 34. Quản lý chất lƣợng công việc bảo trì công trình xây dựng 

1. Việc kiểm tra công trình thường xuyên, định kỳ và đột xuất được chủ sở hữu 

hoặc người quản lý, sử dụng công trình thực hiện bằng trực quan, bằng các số 

liệu quan trắc thường xuyên (nếu có) hoặc bằng các thiết bị kiểm tra chuyên 

dụng khi cần thiết. 

2. Công tác bảo dưỡng công trình được thực hiện từng bước theo quy định tại 

quy trình bảo trì công trình xây dựng. Kết quả thực hiện công tác bảo dưỡng 

công trình phải được ghi chép và lập hồ sơ; chủ sở hữu hoặc người quản lý, sử 

dụng công trình có trách nhiệm xác nhận việc hoàn thành công tác bảo dưỡng 

và quản lý trong hồ sơ bảo trì công trình xây dựng. 

3. Chủ sở hữu hoặc người quản lý, sử dụng công trình có trách nhiệm tổ chức 

giám sát, nghiệm thu công tác thi công sửa chữa; lập, quản lý và lưu giữ hồ sơ 

sửa chữa công trình theo quy định của pháp luật về quản lý công trình xây dựng 

và quy định khác của pháp luật có liên quan. 

4. Công việc sửa chữa công trình phải được bảo hành không ít hơn 6 tháng đối 

với công trình từ cấp II trở xuống và không ít hơn 12 tháng đối với công trình 

từ cấp I trở lên. Mức tiền bảo hành không thấp hơn 5% giá trị hợp đồng. 

5. Chủ sở hữu hoặc người quản lý, sử dụng công trình thỏa thuận với nhà thầu 

sửa chữa công trình về quyền và trách nhiệm bảo hành, thời gian bảo hành, 
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mức tiền bảo hành đối với các công việc sửa chữa trong quá trình thực hiện bảo 

trì công trình xây dựng. 

6. Trường hợp công trình có yêu cầu về quan trắc hoặc phải kiểm định chất 

lượng thì chủ sở hữu hoặc người quản lý, sử dụng công trình phải thuê tổ chức 

có đủ điều kiện năng lực để thực hiện. Trường hợp cần thiết chủ sở hữu hoặc 

người quản lý sử dụng công trình có thể thuê tổ chức độc lập để đánh giá báo 

cáo kết quả kiểm định, báo cáo kết quả quan trắc. 

7. Tài liệu phục vụ bảo trì công trình xây dựng: 

a) Các tài liệu phục vụ công tác bảo trì bao gồm quy trình bảo trì công trình xây 

dựng, bản vẽ hoàn công, lý lịch thiết bị lắp đặt vào công trình và các hồ sơ, tài 

liệu cần thiết khắc phục vụ cho bảo trì công trình xây dựng; 

b) Chủ đầu tư có trách nhiệm bàn giao các tài liệu phục vụ bảo trì công trình 

xây dựng cho chủ sở hữu hoặc người quản lý, sử dụng công trình trước khi bàn 

giao công trình đưa vào khai thác, sử dụng. 

8. Hồ sơ bảo trì công trình xây dựng bao gồm: 

a) Các tài liệu phục vụ công tác bảo trì công trình xây dựng nêu tại khoản 7 

Điều này; 

b) Kế hoạch bảo trì; 

c) Kết quả kiểm tra công trình thường xuyên và định kỳ; 

d) Kết quả bảo dưỡng, sửa chữa công trình; 

đ) Kết quả quan trắc, kết quả kiểm định chất lượng công trình (nếu có); 

e) Kết quả đánh giá an toàn chịu lực và vận hành công trình trong quá trình 

khai thác, sử dụng (nếu có); 

g) Các tài liệu khác có liên quan. 

9. Trường hợp áp dụng đầu tư xây dựng dự án PPP 

a) Cơ quan ký kết hợp đồng có trách nhiệm kiểm tra việc tổ chức thực hiện bảo 

trì công trình xây dựng của doanh nghiệp dự án PPP theo quy định của Nghị 

định này; 

b) Doanh nghiệp dự án PPP có trách nhiệm tổ chức thực hiện chuyển giao công 

nghệ, bàn giao tài liệu phục vụ bảo trì, hồ sơ bảo trì công trình xây dựng cho cơ 

quan ký kết hợp đồng trước khi chuyển giao công trình theo quy định tại hợp 

đồng dự án. 

Điều 35. Chi phí bảo trì công trình xây dựng 

1. Chi phí bảo trì công trình xây dựng là toàn bộ chi phí cần thiết được xác định 

theo yêu cầu các công việc cần phải thực hiện phù hợp với quy trình bảo trì và 

kế hoạch bảo trì công trình xây dựng được phê duyệt. Chi phí bảo trì có thể 

gồm một, một số hoặc toàn bộ các nội dung chi phí trong thực hiện bảo trì công 

trình xây dựng theo yêu cầu của quy trình bảo trì công trình xây dựng được phê 

duyệt. 
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2. Căn cứ hình thức sở hữu và quản lý sử dụng công trình thì chi phí cho công 

tác bảo trì được hình thành từ một nguồn vốn hoặc kết hợp một số các nguồn 

vốn sau: vốn nhà nước ngoài đầu tư công, vốn ngân sách nhà nước chi thường 

xuyên, nguồn thu từ việc khai thác, sử dụng công trình xây dựng; nguồn đóng 

góp và huy động của các tổ chức, cá nhân và các nguồn vốn hợp pháp khác. 

3. Các chi phí bảo trì công trình xây dựng: 

a) Chi phí thực hiện các công việc bảo trì định kỳ hàng năm gồm chi phí: Lập 

kế hoạch và dự toán bảo trì công trình xây dựng hàng năm; chi phí kiểm tra 

công trình thường xuyên, định kỳ; chi phí bảo dưỡng theo kế hoạch bảo trì hàng 

năm của công trình; chi phí xây dựng và vận hành cơ sở dữ liệu về bảo trì công 

trình xây dựng; chi phí lập và quản lý hồ sơ bảo trì công trình xây dựng. 

b) Chi phí sửa chữa công trình (định kỳ và đột xuất) gồm chi phí sửa chữa phần 

xây dựng công trình và chi phí sửa chữa phần thiết bị công trình theo quy trình 

bảo trì công trình xây dựng được duyệt, và trường hợp cần bổ sung, thay thế 

hạng mục, thiết bị công trình để việc khai thác sử dụng công trình đúng công 

năng và đảm bảo an toàn; 

c) Chi phí tư vấn phục vụ bảo trì công trình xây dựng gồm các chi phí: Lập, 

thẩm tra (trường hợp chưa có quy trình bảo trì) hoặc điều chỉnh quy trình bảo 

trì công trình xây dựng; kiểm định chất lượng công trình phục vụ công tác bảo 

trì (nếu có); quan trắc công trình phục vụ công tác bảo trì (nếu có); kiểm tra 

công trình đột xuất theo yêu cầu (nếu có); đánh giá định kỳ về an toàn của công 

trình trong quá trình vận hành và sử dụng (nếu có); khảo sát phục vụ thiết kế 

sửa chữa; lập, thẩm tra thiết kế sửa chữa và dự toán chi phí bảo trì công trình; 

lập hồ sơ mời thầu, hồ sơ yêu cầu và đánh giá hồ sơ dự thầu, hồ sơ đề xuất để 

lựa chọn nhà thầu; giám sát thi công sửa chữa công trình xây dựng, giám sát 

sửa chữa phần thiết bị công trình; thực hiện các công việc tư vấn khác; 

d) Chi phí khác gồm các chi phí cần thiết khác để thực hiện quá trình bảo trì 

công trình xây dựng như: kiểm toán, thẩm tra phê duyệt quyết toán; bảo hiểm 

công trình; phí thẩm định và các chi phí liên quan khác; 

đ) Chi phí quản lý bảo trì của chủ sở hữu hoặc người quản lý, sử dụng công 

trình. 

4. Chi phí sửa chữa công trình, thiết bị công trình 

a) Đối với trường hợp sửa chữa công trình, thiết bị công trình có chi phí dưới 

500 triệu đồng sử dụng nguồn vốn nhà nước ngoài đầu tư công và vốn ngân 

sách nhà nước chi thường xuyên thì chủ sở hữu hoặc người quản lý sử dụng 

công trình tự quyết định về kế hoạch sửa chữa với các nội dung sau: tên bộ 

phận công trình hoặc thiết bị cần sửa chữa, thay thế; lý do sửa chữa hoặc thay 

thế, mục tiêu sửa chữa hoặc thay thế; khối lượng công việc; dự kiến chi phí, dự 

kiến thời gian thực hiện và thời gian hoàn thành. 

b) Đối với trường hợp sửa chữa công trình, thiết bị công trình có chi phí thực 

hiện từ 500 triệu đồng trở lên sử dụng nguồn vốn nhà nước ngoài đầu tư công 

và vốn ngân sách nhà nước chi thường xuyên thì chủ sở hữu hoặc người quản 

lý sử dụng công trình tổ chức lập, trình thẩm định và phê duyệt báo cáo kinh tế 
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kỹ thuật hoặc dự án đầu tư xây dựng theo quy định của pháp luật về đầu tư xây 

dựng công trình. 

c) Đối với trường hợp sửa chữa công trình, thiết bị công trình sử dụng vốn 

khác, khuyến khích chủ sở hữu hoặc người quản lý sử dụng công trình tham 

khảo, áp dụng các nội dung nêu tại điểm a, điểm b khoản này để xác định chi 

phí sửa chữa công trình, thiết bị công trình. 

5. Chi phí bảo trì định kỳ hàng năm (không bao gồm chi phí sửa chữa công 

trình, thiết bị công trình) thì chủ sở hữu hoặc người quản lý sử dụng công trình 

tổ chức việc lập dự toán chi phí bảo trì định kỳ hàng năm. Việc quản lý chi phí 

bảo trì định kỳ hàng năm thực hiện theo quy định của pháp luật tương ứng 

nguồn vốn sử dụng thực hiện bảo trì. 

 

2. NGHỊ ĐỊNH 10/2021/NĐ-CP NGÀY 09/02/2021 VỀ QUẢN LÝ CHI 

PHÍ ĐẦU TƢ XÂY DỰNG (Các điều: 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 20, 21, 22, 23) 

Điều 3. Nguyên tắc quản lý chi phí đầu tƣ xây dựng 

1. Quản lý chi phí đầu tư xây dựng phải đảm bảo các nguyên tắc quy định tại 

Điều 132 Luật Xây dựng và khoản 50 Điều 1 Luật sửa đổi, bổ sung một số điều 

của Luật Xây dựng, phù hợp với từng nguồn vốn để đầu tư xây dựng, hình thức 

đầu tư, phương thức thực hiện, kế hoạch thực hiện của dự án và quy định của 

pháp luật liên quan. 

2. Quy định rõ và thực hiện đúng quyền và trách nhiệm của cơ quan quản lý 

nhà nước, của người quyết định đầu tư, cơ quan chuyên môn về xây dựng; 

quyền và nghĩa vụ của chủ đầu tư, các tổ chức, cá nhân có liên quan đến quản 

lý chi phí đầu tư xây dựng, phù hợp với trình tự thực hiện đầu tư xây dựng theo 

quy định tại khoản 1 Điều 50 Luật Xây dựng. 

3. Nhà nước ban hành, hướng dẫn, kiểm tra việc thực hiện các quy định pháp 

luật về quản lý chi phí đầu tư xây dựng; quy định các công cụ cần thiết để chủ 

đầu tư và các chủ thể có liên quan áp dụng, tham khảo trong công tác quản lý 

chi phí đầu tư xây dựng, gồm: định mức xây dựng, giá xây dựng công trình, 

suất vốn đầu tư xây dựng, chỉ số giá xây dựng; giá vật liệu xây dựng, giá ca 

máy và thiết bị thi công, đơn giá nhân công xây dựng; thông tin, dữ liệu về chi 

phí đầu tư xây dựng các dự án, công trình xây dựng; các phương pháp xác định 

và quản lý chi phí đầu tư xây dựng, đo bóc khối lượng, kiểm soát chi phí, định 

mức xây dựng, giá xây dựng công trình, suất vốn đầu tư xây dựng, chỉ số giá 

xây dựng. 

4. Các dự án, công trình xây dựng đặc thù áp dụng các quy định tại Nghị định 

quy định chi tiết một số nội dung về quản lý dự án đầu tư xây dựng và các cơ 

chế đặc thù theo quy định của Chính phủ, quyết định của Thủ tướng Chính phủ 

để xác định và quản lý chi phí đầu tư xây dựng. 

5. Các dự án, công trình xây dựng phục vụ quốc phòng, an ninh, thẩm quyền, 

trình tự thẩm định tổng mức đầu tư xây dựng trong Báo cáo nghiên cứu khả thi 

đầu tư xây dựng, Báo cáo kinh tế-kỹ thuật đầu tư xây dựng, thẩm quyền, trình 
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tự thẩm định, phê duyệt dự toán xây dựng trong thiết kế xây dựng triển khai sau 

thiết kế cơ sở thực hiện theo quy định của Bộ trưởng Bộ Quốc phòng, Bộ 

trưởng Bộ Công an. 

6. Dự án, công trình xây dựng thuộc các Chương trình mục tiêu quốc gia áp 

dụng nguyên tắc, phương pháp xác định chi phí đầu tư xây dựng quy định tại 

Nghị định này và pháp luật có liên quan phù hợp với đặc thù về tính chất và 

điều kiện thực hiện công trình thuộc Chương trình. 

7. Các dự án, công trình đầu tư xây dựng tại nước ngoài thực hiện quản lý đầu 

tư xây dựng theo các nguyên tắc quy định tại Nghị định quy định chi tiết một số 

nội dung về quản lý dự án đầu tư xây dựng. 

Điều 4. Xác định, thẩm định, phê duyệt sơ bộ tổng mức đầu tƣ xây dựng 

1. Sơ bộ tổng mức đầu tư xây dựng là ước tính chi phí đầu tư xây dựng của dự 

án trong Báo cáo nghiên cứu tiền khả thi đầu tư xây dựng. Nội dung sơ bộ tổng 

mức đầu tư, gồm: chi phí bồi thường, hỗ trợ và tái định cư (nếu có); chi phí xây 

dựng; chi phí thiết bị; chi phí quản lý dự án; chi phí tư vấn đầu tư xây dựng; chi 

phí khác; chi phí dự phòng. 

2. Sơ bộ tổng mức đầu tư xây dựng được ước tính trên cơ sở quy mô, công suất 

hoặc năng lực phục vụ theo phương án thiết kế sơ bộ của dự án và suất vốn đầu 

tư xây dựng hoặc dữ liệu chi phí của các dự án tương tự về loại, cấp công trình, 

quy mô, công suất hoặc năng lực phục vụ, tính chất dự án đã thực hiện, có sự 

phân tích, đánh giá để điều chỉnh quy đổi về mặt bằng giá thị trường phù hợp 

với địa điểm xây dựng, bổ sung những chi phí cần thiết khác của dự án. 

3. Việc thẩm định, phê duyệt sơ bộ tổng mức đầu tư xây dựng thực hiện đồng 

thời với việc thẩm định, phê duyệt Báo cáo nghiên cứu tiền khả thi đầu tư xây 

dựng theo quy định của pháp luật về đầu tư công, đầu tư theo phương thức đối 

tác công tư, quản lý, sử dụng vốn nhà nước vào sản xuất, kinh doanh tại doanh 

nghiệp và pháp luật khác có liên quan. 

Điều 5. Nội dung tổng mức đầu tƣ xây dựng 

1. Tổng mức đầu tư xây dựng là toàn bộ chi phí đầu tư xây dựng của dự án 

được xác định phù hợp với thiết kế cơ sở và các nội dung khác của Báo cáo 

nghiên cứu khả thi đầu tư xây dựng. 

2. Nội dung tổng mức đầu tư xây dựng, gồm: chi phí bồi thường, hỗ trợ và tái 

định cư (nếu có); chi phí xây dựng; chi phí thiết bị; chi phí quản lý dự án; chi 

phí tư vấn đầu tư xây dựng; chi phí khác; chi phí dự phòng và được quy định cụ 

thể như sau: 

a) Chi phí bồi thường, hỗ trợ và tái định cư gồm: chi phí bồi thường về đất, nhà, 

công trình trên đất, các tài sản gắn liền với đất, trên mặt nước và chi phí bồi 

thường khác theo quy định; các khoản hỗ trợ khi nhà nước thu hồi đất; chi phí 

tái định cư; chi phí tổ chức bồi thường, hỗ trợ và tái định cư; chi phí sử dụng 

đất, thuê đất tính trong thời gian xây dựng (nếu có); chi phí di dời, hoàn trả cho 

phần hạ tầng kỹ thuật đã được đầu tư xây dựng phục vụ giải phóng mặt bằng 

(nếu có) và các chi phí có liên quan khác; 
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b) Chi phí xây dựng gồm: chi phí xây dựng các công trình, hạng mục công trình 

của dự án; công trình, hạng mục công trình xây dựng tạm, phụ trợ phục vụ thi 

công; chi phí phá dỡ các công trình xây dựng không thuộc phạm vi của công 

tác phá dỡ giải phóng mặt bằng đã được xác định trong chi phí bồi thường, hỗ 

trợ và tái định cư; 

c) Chi phí thiết bị gồm: chi phí mua sắm thiết bị công trình và thiết bị công 

nghệ; chi phí quản lý mua sắm thiết bị (nếu có); chi phí mua bản quyền phần 

mềm sử dụng cho thiết bị công trình, thiết bị công nghệ (nếu có); chi phí đào 

tạo và chuyển giao công nghệ (nếu có); chi phí gia công, chế tạo thiết bị cần gia 

công, chế tạo (nếu có); chi phí lắp đặt, thí nghiệm, hiệu chỉnh; chi phí chạy thử 

thiết bị theo yêu cầu kỹ thuật (nếu có); chi phí vận chuyển; bảo hiểm; thuế và 

các loại phí; chi phí liên quan khác; 

d) Chi phí quản lý dự án là chi phí cần thiết để tổ chức quản lý việc thực hiện 

và thực hiện các công việc quản lý dự án từ giai đoạn chuẩn bị dự án, thực hiện 

dự án đến kết thúc xây dựng đưa công trình của dự án vào khai thác sử dụng và 

quyết toán vốn đầu tư xây dựng, được quy định chi tiết tại Điều 30 Nghị định 

này; 

đ) Chi phí tư vấn đầu tư xây dựng là chi phí cần thiết để thực hiện các công 

việc tư vấn đầu tư xây dựng từ giai đoạn chuẩn bị dự án, thực hiện dự án đến 

kết thúc xây dựng đưa công trình của dự án vào khai thác sử dụng và quyết toán 

vốn đầu tư xây dựng, được quy định chi tiết tại Điều 31 Nghị định này; 

e) Chi phí khác gồm các chi phí cần thiết để thực hiện dự án đầu tư xây dựng, 

gồm: chi phí rà phá bom mìn, vật nổ; chi phí di chuyển máy, thiết bị thi công 

đặc chủng đến và ra khỏi công trường; chi phí đảm bảo an toàn giao thông phục 

vụ thi công; chi phí hoàn trả hạ tầng kỹ thuật do bị ảnh hưởng khi thi công xây 

dựng; chi phí kho bãi chứa vật liệu; chi phí xây dựng nhà bao che cho máy, nền 

móng máy, hệ thống cấp điện, khí nén, hệ thống cấp nước tại hiện trường, lắp 

đặt, tháo dỡ một số loại máy; chi phí bảo hiểm công trình trong thời gian xây 

dựng; đăng kiểm chất lượng quốc tế, quan trắc biến dạng công trình; kiểm toán, 

thẩm tra, phê duyệt quyết toán vốn đầu tư; kiểm tra công tác nghiệm thu trong 

quá trình thi công xây dựng và khi nghiệm thu hoàn thành hạng mục công trình, 

công trình của cơ quan chuyên môn về xây dựng hoặc hội đồng do Thủ tướng 

Chính phủ thành lập; nghiên cứu khoa học công nghệ, áp dụng, sử dụng vật liệu 

mới liên quan đến dự án; vốn lưu động ban đầu đối với dự án đầu tư xây dựng 

nhằm mục đích kinh doanh, lãi vay trong thời gian xây dựng; chi phí cho quá 

trình chạy thử không tải và có tải dây chuyền công nghệ, sản xuất theo quy 

trình trước khi bàn giao (trừ giá trị sản phẩm thu hồi được); chi phí thẩm định 

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

xây dựng; các khoản thuế tài nguyên, phí và lệ phí theo quy định và các chi phí 

cần thiết khác để thực hiện dự án đầu tư xây dựng không thuộc quy định tại các 

điểm a, b, c, d, đ Điều này; 

g) Chi phí dự phòng gồm chi phí dự phòng cho khối lượng, công việc phát sinh 

và chi phí dự phòng cho yếu tố trượt giá trong thời gian thực hiện dự án. 
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3. Dự án chỉ yêu cầu lập Báo cáo kinh tế-kỹ thuật đầu tư xây dựng, tổng mức 

đầu tư xây dựng gồm dự toán xây dựng công trình theo quy định tại Điều 11 

Nghị định này, chi phí bồi thường, hỗ trợ và tái định cư (nếu có) và các chi phí 

liên quan tính chung cho dự án. Dự toán xây dựng công trình được xác định 

theo quy định tại Điều 12 Nghị định này. 

Điều 6. Xác định tổng mức đầu tƣ xây dựng 

1. Tổng mức đầu tư xây dựng được xác định theo các phương pháp sau: 

a) Phương pháp xác định từ khối lượng xây dựng tính theo thiết kế cơ sở và các 

yêu cầu cần thiết khác của dự án; 

b) Phương pháp xác định theo suất vốn đầu tư xây dựng; 

c) Phương pháp xác định từ dữ liệu về chi phí của các dự án, công trình tương 

tự đã thực hiện; 

d) Kết hợp các phương pháp quy định tại điểm a, b, c khoản này. 

2. Phương pháp quy định tại điểm a khoản 1 Điều này là phương pháp cơ bản 

để xác định tổng mức đầu tư xây dựng đối với dự án, công trình có thiết kế cơ 

sở đủ điều kiện để xác định khối lượng các công tác, nhóm, loại công tác xây 

dựng, đơn vị kết cấu, bộ phận công trình và giá xây dựng công trình tương ứng. 

3. Xác định tổng mức đầu tư xây dựng theo phương pháp quy định tại điểm a 

khoản 1 Điều này như sau: 

a) Chi phí bồi thường, hỗ trợ và tái định cư được xác định trên cơ sở phương án 

bồi thường, hỗ trợ và tái định cư của dự án và các chế độ, chính sách của Nhà 

nước có liên quan; 

b) Chi phí xây dựng được xác định trên cơ sở khối lượng công việc, công tác 

xây dựng; nhóm, loại công tác xây dựng, đơn vị kết cấu hoặc bộ phận công 

trình và giá xây dựng công trình tương ứng và một số chi phí có liên quan khác; 

c) Chi phí thiết bị được xác định trên cơ sở khối lượng, số lượng, chủng loại 

thiết bị hoặc hệ thống thiết bị theo phương án công nghệ, kỹ thuật, thiết bị được 

lựa chọn, giá mua thiết bị phù hợp giá thị trường và các chi phí khác có liên 

quan; 

d) Chi phí quản lý dự án được xác định theo quy định tại Điều 30 Nghị định 

này; 

đ) Chi phí tư vấn đầu tư xây dựng được xác định theo quy định tại Điều 31 

Nghị định này; 

e) Chi phí khác được xác định bằng định mức tỷ lệ phần trăm (%) hoặc bằng 

phương pháp lập dự toán. Chi phí rà phá bom mìn, vật nổ được xác định theo 

quy định của Bộ trưởng Bộ Quốc phòng; 

g) Chi phí dự phòng cho khối lượng, công việc phát sinh được xác định bằng tỷ 

lệ phần trăm (%) trên tổng các khoản mục chi phí quy định tại điểm a, b, c, d, đ, 

e khoản này. Riêng tỷ lệ phần trăm đối với chi phí dự phòng cho yếu tố trượt 

giá được xác định trên cơ sở độ dài thời gian thực hiện dự án, kế hoạch thực 
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hiện dự án và chỉ số giá xây dựng phù hợp với loại công trình xây dựng có tính 

đến các khả năng biến động giá trong nước và quốc tế. 

4. Xác định tổng mức đầu tư xây dựng theo phương pháp quy định tại điểm b 

khoản 1 Điều này như sau: 

Tổng mức đầu tư xây dựng xác định trên cơ sở khối lượng, diện tích, công suất 

hoặc năng lực phục vụ theo thiết kế cơ sở và suất vốn đầu tư xây dựng tương 

ứng được công bố phù hợp với loại và cấp công trình, có sự đánh giá, quy đổi, 

tính toán về thời điểm lập tổng mức đầu tư xây dựng, địa điểm thực hiện dự án, 

bổ sung các chi phí cần thiết khác của dự án chưa được tính trong suất vốn đầu 

tư xây dựng phù hợp với điều kiện cụ thể của dự án, công trình. 

5. Xác định tổng mức đầu tư xây dựng theo phương pháp quy định tại điểm c 

khoản 1 Điều này như sau: 

Tổng mức đầu tư xây dựng được xác định trên cơ sở khối lượng, diện tích, 

công suất hoặc năng lực phục vụ theo thiết kế cơ sở và dữ liệu về chi phí của 

các dự án, công trình tương tự đã thực hiện có cùng loại, cấp công trình, quy 

mô, công suất hoặc năng lực phục vụ. Các dữ liệu về chi phí sử dụng cần thực 

hiện quy đổi, tính toán về thời điểm lập tổng mức đầu tư xây dựng, địa điểm 

thực hiện dự án, bổ sung các chi phí cần thiết khác phù hợp với điều kiện cụ thể 

của dự án, công trình. 

6. Căn cứ mức độ chi tiết thiết kế cơ sở của dự án, suất vốn đầu tư xây dựng 

được công bố, dữ liệu về chi phí của các dự án, công trình tương tự đã thực 

hiện, kết hợp hai hoặc cả ba phương pháp quy định tại điểm a, b, c khoản 1 

Điều này để xác định tổng mức đầu tư xây dựng. 

Điều 7. Thẩm tra, thẩm định tổng mức đầu tƣ xây dựng 

1. Thẩm định tổng mức đầu tư xây dựng là một nội dung của thẩm định Báo 

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

dựng. Thẩm quyền thẩm định tổng mức đầu tư xây dựng được thực hiện theo 

quy định của Luật Xây dựng và Nghị định quy định chi tiết một số nội dung về 

quản lý dự án đầu tư xây dựng. 

2. Nội dung chi tiết thẩm định tổng mức đầu tư xây dựng của cơ quan chuyên 

môn về xây dựng quy định tại điểm g khoản 2 Điều 58 Luật Xây dựng được 

sửa đổi, bổ sung tại khoản 15 Điều 1 Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của 

Luật Xây dựng như sau: 

a) Sự đầy đủ, tính hợp lệ của hồ sơ trình thẩm định tổng mức đầu tư xây dựng; 

các căn cứ pháp lý để xác định tổng mức đầu tư xây dựng; 

b) Sự phù hợp của tổng mức đầu tư xây dựng với sơ bộ tổng mức đầu tư xây 

dựng đã được phê duyệt; phương pháp xác định tổng mức đầu tư xây dựng; 

c) Sự phù hợp của nội dung tổng mức đầu tư xây dựng quy định tại Điều 5 

Nghị định này với các nội dung và yêu cầu của dự án; 

d) Sự tuân thủ các quy định của pháp luật về áp dụng, tham khảo hệ thống định 

mức xây dựng, giá xây dựng công trình, các công cụ cần thiết khác do cơ quan 

nhà nước có thẩm quyền ban hành, công bố và việc vận dụng, tham khảo dữ 
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liệu về chi phí của các dự án, công trình tương tự để xác định tổng mức đầu tư 

xây dựng. 

3. Nội dung chi tiết thẩm định tổng mức đầu tư xây dựng của cơ quan hoặc tổ 

chức, cá nhân được người quyết định đầu tư giao chủ trì thẩm định quy định tại 

điểm a khoản 3 Điều 56 và điểm d khoản 1 Điều 57 Luật Xây dựng được sửa 

đổi, bổ sung tại khoản 13 và 14 Điều 1 Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của 

Luật Xây dựng như sau: 

a) Sự đầy đủ, tính hợp lệ của hồ sơ trình thẩm định tổng mức đầu tư xây dựng; 

kiểm tra kết quả thẩm tra tổng mức đầu tư xây dựng của tổ chức tư vấn (nếu 

có); 

b) Kết quả hoàn thiện, bổ sung hồ sơ trình thẩm định tổng mức đầu tư xây dựng 

theo các kiến nghị của cơ quan chuyên môn về xây dựng quy định tại khoản 2 

Điều này (nếu có) và các ý kiến giải trình; 

c) Sự phù hợp, đầy đủ của việc xác định khối lượng hoặc quy mô, công suất, 

năng lực phục vụ tính toán trong tổng mức đầu tư xây dựng so với thiết kế cơ 

sở của dự án; 

d) Xác định giá trị tổng mức đầu tư xây dựng đảm bảo tính đúng, tính đủ theo 

quy định, phù hợp với yêu cầu thiết kế, điều kiện xây dựng, mặt bằng giá thị 

trường và kế hoạch thực hiện dự án; 

đ) Phân tích nguyên nhân tăng, giảm và đánh giá việc bảo đảm hiệu quả đầu tư 

của dự án theo giá trị tổng mức đầu tư xây dựng xác định sau thẩm định. 

4. 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 Xây dựng được sửa đổi bổ 

sung tại khoản 14 Điều 1 Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Xây dựng, 

người quyết định đầu tư thẩm định các nội dung quy định tại khoản 2, 3 Điều 

này. 

5. Đối với dự án chỉ yêu cầu lập Báo cáo kinh tế - kỹ thuật đầu tư xây dựng, 

người quyết định đầu tư thẩm định các nội dung quy định tại khoản 3, 4 Điều 

13 Nghị định này. 

6. Việc thẩm tra phục vụ thẩm định tổng mức đầu tư xây dựng thực hiện theo 

quy định về thẩm tra phục vụ thẩm định dự án tại Nghị định quy định chi tiết 

một số nội dung về quản lý dự án đầu tư xây dựng. 

7. Chi phí cho tổ chức, cá nhân tham gia thẩm định được trích từ phí, chi phí 

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

thuật đầu tư xây dựng. 

8. Bộ Xây dựng quy định chi phí thẩm định, thẩm tra Báo cáo nghiên cứu khả 

thi đầu tư xây dựng, Báo cáo kinh tế - kỹ thuật đầu tư xây dựng. Bộ Tài chính 

quy định phí thẩm định dự án đầu tư xây dựng. 

Điều 8. Phê duyệt tổng mức đầu tƣ xây dựng 

1. Phê duyệt tổng mức đầu tư xây dựng là một nội dung của quyết định đầu tư 

xây dựng. Thẩm quyền quyết định đầu tư xây dựng theo quy định tại Điều 60 
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Luật Xây dựng được sửa đổi, bổ sung tại khoản 17 Điều 1 Luật sửa đổi, bổ 

sung một số điều của Luật Xây dựng. 

2. Tổng mức đầu tư xây dựng được phê duyệt là chi phí tối đa để thực hiện dự 

án đầu tư xây dựng. 

Điều 9. Điều chỉnh tổng mức đầu tƣ xây dựng 

1. Tổng mức đầu tư xây dựng đã phê duyệt được điều chỉnh theo quy định tại 

khoản 5 Điều 134 Luật Xây dựng và điểm đ khoản 18 Điều 1 Luật sửa đổi, bổ 

sung một số điều của Luật Xây dựng. 

2. Tổng mức đầu tư xây dựng điều chỉnh gồm phần tổng mức đầu tư không 

điều chỉnh và phần tổng mức đầu tư điều chỉnh. Các nội dung liên quan đến 

phần tổng mức đầu tư xây dựng điều chỉnh phải được thẩm định theo quy định 

tại Điều 7 Nghị định này. Thẩm quyền thẩm định, phê duyệt tổng mức đầu tư 

xây dựng điều chỉnh thực hiện theo quy định về thẩm quyền thẩm định, phê 

duyệt dự án điều chỉnh tại Nghị định quy định chi tiết một số nội dung về quản 

lý dự án đầu tư xây dựng. 

Điều 10. Thẩm định, phê duyệt chi phí chuẩn bị dự án 

1. Chi phí chuẩn bị dự án gồm chi phí để thực hiện các công việc: khảo sát xây 

dựng; lập, thẩm định Báo cáo nghiên cứu tiền khả thi đầu tư xây dựng, chấp 

thuận chủ trương đầu tư (nếu có); lập, thẩm định Báo cáo nghiên cứu khả thi 

đầu tư xây dựng, Báo cáo kinh tế - kỹ thuật đầu tư xây dựng và các công việc 

cần thiết khác liên quan đến chuẩn bị dự án. 

2. Cơ quan, tổ chức được giao nhiệm vụ chuẩn bị dự án hoặc chủ đầu tư (trong 

trường hợp đã xác định được chủ đầu tư) tổ chức lập, thẩm định và phê duyệt 

dự toán chi phí chuẩn bị dự án quy định tại khoản 1 Điều này, trừ các trường 

hợp quy định tại khoản 3, 4 Điều này. 

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

định và phê duyệt dự toán chi phí chuẩn bị dự án quy định tại khoản 1 Điều này 

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

4. Đối với dự toán chi phí thuê tư vấn nước ngoài thực hiện công việc nêu tại 

khoản 1 Điều này thì thẩm quyền thẩm định, phê duyệt dự toán thực hiện theo 

quy định tại khoản 4 Điều 32 Nghị định này. 

5. Dự toán chi phí chuẩn bị dự án quy định tại khoản 1 Điều này sau khi được 

phê duyệt được cập nhật vào tổng mức đầu tư xây dựng. 

Điều 20. Hệ thống định mức xây dựng 

1. Hệ thống định mức xây dựng gồm định mức kinh tế-kỹ thuật và định mức 

chi phí. Định mức kinh tế - kỹ thuật gồm định mức cơ sở và định mức dự toán. 

2. Định mức cơ sở gồm định mức sử dụng vật liệu, định mức năng suất lao 

động, định mức năng suất máy và thiết bị thi công được xác định phù hợp với 

yêu cầu kỹ thuật, quy chuẩn, tiêu chuẩn xây dựng và được sử dụng để xác định 

hoặc điều chỉnh định mức dự toán. 

3. Định mức dự toán 
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a) Định mức dự toán là mức hao phí cần thiết về vật liệu, nhân công, máy và 

thiết bị thi công được xác định phù hợp với yêu cầu kỹ thuật, điều kiện thi công 

và biện pháp thi công cụ thể để hoàn thành một đơn vị khối lượng công tác xây 

dựng công trình; 

b) Định mức dự toán được áp dụng, tham khảo để lập dự toán xây dựng, là căn 

cứ để xác định giá xây dựng công trình, làm cơ sở để lập và quản lý chi phí đầu 

tư xây dựng. 

4. Định mức chi phí gồm: định mức tính bằng tỷ lệ phần trăm (%) và định mức 

tính bằng giá trị. Định mức chi phí là cơ sở để xác định giá xây dựng công 

trình, dự toán chi phí của một số loại công việc, chi phí trong đầu tư xây dựng 

như chi phí gián tiếp, thu nhập chịu thuế tính trước, chi phí quản lý dự án, chi 

phí tư vấn đầu tư xây dựng và một số nội dung chi phí khác. 

5. Định mức dự toán cho các công tác xây dựng đặc thù của chuyên ngành, của 

địa phương là định mức cho các công tác chưa được quy định trong hệ thống 

định mức xây dựng do Bộ Xây dựng ban hành và chỉ xuất hiện trong các công 

trình xây dựng thuộc chuyên ngành quản lý hoặc tại địa phương. 

6. Bộ Xây dựng tổ chức xây dựng, ban hành định mức xây dựng sử dụng chung 

trong phạm vi cả nước. Bộ quản lý công trình xây dựng chuyên ngành tổ chức 

xây dựng, ban hành định mức dự toán cho các công tác xây dựng đặc thù của 

chuyên ngành, Ủy ban nhân dân cấp tỉnh tổ chức xây dựng, ban hành định mức 

dự toán cho các công tác xây dựng đặc thù của địa phương. 

7. Bộ quản lý công trình xây dựng chuyên ngành, Ủy ban nhân dân cấp tỉnh lập 

kế hoạch và tổ chức xây dựng định mức dự toán quy định tại khoản 5 Điều này, 

gửi Bộ Xây dựng cho ý kiến về phương pháp, căn cứ xây dựng định mức, sự 

phù hợp của kết quả tính toán các thành phần hao phí trước khi ban hành. 

8. Việc áp dụng, tham khảo hệ thống định mức xây dựng thực hiện theo quy 

định tại khoản 3 Điều 136 Luật Xây dựng được sửa đổi, bổ sung tại khoản 51 

Điều 1 Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Xây dựng. 

9. Hệ thống định mức xây dựng quy định tại Điều này được quản lý theo hệ 

thống mã hiệu theo quy định của Bộ trưởng Bộ Xây dựng. 

Điều 21. Xác định định mức dự toán mới, điều chỉnh định mức dự toán để 

áp dụng cho công trình 

1. Việc xác định định mức dự toán mới cho công trình được thực hiện đối với 

các công tác xây dựng chưa được quy định hoặc đã được quy định nhưng sử 

dụng công nghệ thi công mới, biện pháp thi công, điều kiện thi công chưa quy 

định trong hệ thống định mức xây dựng đã được cơ quan nhà nước có thẩm 

quyền ban hành. 

2. Việc điều chỉnh định mức dự toán được thực hiện đối với công tác xây dựng 

đã quy định trong hệ thống định mức xây dựng được cơ quan nhà nước có thẩm 

quyền ban hành nhưng chưa phù hợp với thiết kế, yêu cầu kỹ thuật, điều kiện 

thi công, biện pháp thi công của công trình. 
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3. Việc xác định định mức dự toán mới, điều chỉnh định mức dự toán thực hiện 

theo quy định của Bộ trưởng Bộ Xây dựng. 

4. Trong quá trình lập dự toán xây dựng, việc xác định và quản lý các định mức 

dự toán mới, định mức dự toán điều chỉnh quy định tại khoản 1, 2 Điều này 

được thực hiện như sau: 

a) Tổ chức, cá nhân lập dự toán xây dựng có trách nhiệm lập danh mục các 

định mức dự toán mới, định mức dự toán cần điều chỉnh cho phù hợp với yêu 

cầu đặc thù của công trình và tổ chức xác định các hao phí định mức phù hợp 

với thiết kế, yêu cầu kỹ thuật, điều kiện thi công, biện pháp thi công dự kiến để 

phục vụ việc lập đơn giá, xác định dự toán xây dựng; 

b) Cơ quan chuyên môn về xây dựng thẩm định các nội dung liên quan theo 

quy định tại điểm đ khoản 3 Điều 13 Nghị định này; 

c) Chủ đầu tư xem xét, quyết định việc sử dụng các định mức dự toán điều 

chỉnh, định mức dự toán mới cho công trình làm cơ sở xác định giá xây dựng 

công trình. 

5. Trong quá trình thi công xây dựng, chủ đầu tư tổ chức khảo sát để xác định 

các định mức dự toán mới, định mức dự toán điều chỉnh quy định tại khoản 4 

Điều này như sau: 

a) Tổ chức chuẩn xác lại các nội dung của định mức (gồm quy định áp dụng, 

thành phần công việc, thành phần hao phí, đơn vị tính, trị số định mức) trên cơ 

sở khảo sát, thu thập số liệu từ quá trình thi công thực tế; 

b) Kết quả xác định định mức được gửi về cơ quan chuyên môn về xây dựng 

phục vụ rà soát, hoàn thiện hệ thống định mức xây dựng quy định tại Điều 20 

Nghị định này để cập nhật vào hệ thống cơ sở dữ liệu quy định tại Điều 28 

Nghị định này. 

6. Trường hợp chủ đầu tư có yêu cầu, Bộ Xây dựng hướng dẫn và có ý kiến đối 

với các định mức dự toán mới, cơ quan ban hành định mức hướng dẫn và có ý 

kiến đối với định mức dự toán điều chỉnh quy định tại khoản 4, 5 Điều này. 

7. Chủ đầu tư được thuê tổ chức tư vấn quản lý chi phí đủ điều kiện năng lực 

theo quy định tại Nghị định quy định chi tiết một số nội dung về quản lý dự án 

đầu tư xây dựng để xác định, thẩm tra các định mức quy định tại khoản 5 Điều 

này. 

Điều 22. Rà soát, cập nhật hệ thống định mức xây dựng do cơ quan quản lý 

nhà nƣớc có thẩm quyền ban hành 

1. Bộ Xây dựng, Bộ quản lý công trình xây dựng chuyên ngành, Ủy ban nhân 

dân cấp tỉnh tổ chức rà soát và hướng dẫn việc áp dụng, tham khảo các định 

mức xây dựng đã ban hành, công bố theo thẩm quyền trước ngày Nghị định này 

có hiệu lực theo nguyên tắc: 

a) Hoàn thành việc rà soát, hủy bỏ các định mức không còn phù hợp, ban hành 

các định mức không phải điều chỉnh trước ngày 30 tháng 6 năm 2021; 
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b) Tổ chức khảo sát, xác định các định mức cần điều chỉnh, bổ sung và ban 

hành trước ngày 31 tháng 12 năm 2021; 

c) Trong thời gian tổ chức rà soát, khảo sát, điều chỉnh định mức, Bộ Xây dựng, 

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

trách nhiệm hướng dẫn việc áp dụng, tham khảo các định mức do mình công 

bố, ban hành theo thẩm quyền và các công cụ cần thiết khác để lập và quản lý 

chi phí đầu tư xây dựng. 

2. Hệ thống định mức xây dựng do Bộ Xây dựng, Bộ quản lý công trình xây 

dựng chuyên ngành và Ủy ban nhân dân cấp tỉnh ban hành phải được rà soát, 

cập nhật định kỳ 03 năm một lần kể từ ngày định mức được ban hành hoặc sớm 

hơn khi cần thiết. 

3. Bộ Xây dựng chịu trách nhiệm về việc tổ chức, đôn đốc rà soát, cập nhật 

toàn bộ hệ thống định mức xây dựng và ban hành các quy định, hướng dẫn thực 

hiện công tác rà soát, cập nhật định mức xây dựng. 

4. Các Bộ quản lý công trình xây dựng chuyên ngành, Ủy ban nhân dân cấp 

tỉnh thực hiện việc rà soát, cập nhật, ban hành định mức dự toán quy định tại 

khoản 6 Điều 20 như sau: 

a) Xác định danh mục, lập kế hoạch rà soát định mức hàng năm và gửi về Bộ 

Xây dựng để theo dõi phối hợp, kiểm tra trong quá trình thực hiện; 

b) Giao cơ quan chuyên môn về xây dựng trực thuộc tổ chức rà soát, thuê tổ 

chức, cá nhân đủ điều kiện năng lực hoạt động, hành nghề theo quy định tại 

Nghị định quy định chi tiết một số nội dung về quản lý dự án đầu tư xây dựng 

để thực hiện rà soát, xác định các định mức mới, định mức điều chỉnh, trình cấp 

có thẩm quyền ban hành theo quy định; 

c) Quyết định việc ban hành các định mức sau khi có ý kiến của Bộ Xây dựng 

như quy định tại khoản 7 Điều 20 Nghị định này và gửi về Bộ Xây dựng để 

tổng hợp, cập nhật vào cơ sở dữ liệu. 

5. Cơ quan chuyên môn về xây dựng theo phân cấp tổng hợp kết quả xây dựng 

định mức được quy định tại khoản 4, 5 Điều 21 Nghị định này và các định mức 

quy định tại khoản 6 Điều này gửi về Bộ Xây dựng (đối với các định mức dự 

toán mới) và cơ quan ban hành định mức (đối với các định mức dự toán điều 

chỉnh) phục vụ việc rà soát, xem xét, quyết định cập nhật hệ thống định mức. 

6. Khuyến khích các tổ chức, cá nhân tự tổ chức xác định các định mức dự toán 

mới, định mức dự toán điều chỉnh và gửi kết quả về cơ quan chuyên môn về 

xây dựng để phục vụ công tác quản lý nhà nước. 

Điều 23. Kinh phí rà soát, cập nhật và xây dựng, điều chỉnh định mức xây 

dựng 

1. Kinh phí rà soát, cập nhật định mức xây dựng do Bộ Xây dựng, các Bộ quản 

lý công trình xây dựng chuyên ngành và Ủy ban nhân dân cấp tỉnh thực hiện 

gồm: kinh phí lập kế hoạch, tổ chức rà soát; khảo sát, xác định, thẩm định; cập 

nhật định mức mới, định mức điều chỉnh. Kinh phí này được bố trí từ nguồn 

ngân sách hàng năm. 
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2. Kinh phí cho việc xây dựng định mức mới, điều chỉnh định mức quy định tại 

khoản 4, 5 Điều 21 Nghị định này được tính vào chi phí đầu tư xây dựng của 

dự án. 

 

3. NGHỊ ĐỊNH 15/2021/NĐ-CP NGÀY 03/3/2021 QUY ĐỊNH CHI TIẾT 

MỘT SỐ NỘI DUNG VỀ QUẢN LÝ DỰ ÁN ĐẦU TƢ XÂY DỰNG (Các 

điều: 3, 4, 5, 6, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19) 

Điều 3. Giải thích từ ngữ 

1. Công trình chính của dự án đầu tư xây dựng là công trình có quy mô, công 

năng quyết định đến mục tiêu, quy mô đầu tư của dự án. 

2. Công trình ảnh hưởng lớn đến an toàn, lợi ích cộng đồng là công trình thuộc 

danh mục quy định tại Phụ lục X Nghị định này. 

3. Công trình xây dựng theo tuyến là công trình được xây dựng theo hướng 

tuyến trong một hoặc nhiều khu vực địa giới hành chính, như: đường bộ; đường 

sắt; đường dây tải điện; đường cáp viễn thông; đường ống dẫn dầu, dẫn khí, cấp 

thoát nước; đập đầu mối công trình thủy lợi, thủy điện; kênh dẫn nước tưới, 

tiêu; đê, kè và các công trình tương tự khác. 

4. Công trình hiệu quả năng lượng (Energy Efficiency Building) là công trình 

xây dựng đáp ứng các tiêu chí, tiêu chuẩn quốc gia về hiệu quả năng lượng. 

5. Công trình tiết kiệm tài nguyên (Resource Efficiency Building) là công trình 

xây dựng có áp dụng các giải pháp kỹ thuật sử dụng, tiêu thụ tiết kiệm các 

nguồn tài nguyên thiên nhiên như đất, nước, khoáng sản và các nguồn tài 

nguyên thiên nhiên khác. 

6. Công trình xanh (Green Building) là công trình xây dựng được thiết kế, xây 

dựng và vận hành đáp ứng các tiêu chí, tiêu chuẩn về sử dụng hiệu quả năng 

lượng, tiết kiệm tài nguyên; đảm bảo tiện nghi, chất lượng môi trường sống bên 

trong công trình và bảo vệ môi trường bên ngoài công trình. 

7. Dự án quan trọng quốc gia theo quy định của Luật Xây dựng và Nghị định 

này gồm: dự án quan trọng quốc gia theo tiêu chí quy định của pháp luật về đầu 

tư công; dự án do Quốc hội quyết định chủ trương đầu tư theo quy định của 

pháp luật về đầu tư theo phương thức đối tác công tư; dự án do Quốc hội chấp 

thuận chủ trương đầu tư theo quy định của pháp luật về đầu tư. 

8. Dự án đầu tư xây dựng quy mô lớn sử dụng vốn khác có yêu cầu thẩm định 

Báo cáo nghiên cứu khả thi đầu tư xây dựng tại cơ quan chuyên môn về xây 

dựng, gồm: dự án đầu tư xây dựng nhóm A theo tiêu chí quy định của pháp luật 

về đầu tư công; dự án đầu tư xây dựng do Quốc hội, Thủ tướng Chính phủ chấp 

thuận chủ trương đầu tư; dự án đầu tư xây dựng nhà ở, khu đô thị có yêu cầu 

thực hiện thủ tục chấp thuận chủ trương đầu tư theo quy định của pháp luật về 

đầu tư. 

9. Dự án đầu tư xây dựng sử dụng vốn nhà nước ngoài đầu tư công là dự án đầu 

tư xây dựng sử dụng vốn nhà nước theo quy định của pháp luật về đấu thầu 
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nhưng không bao gồm vốn đầu tư công theo quy định của pháp luật về đầu tư 

công. 

10. Giấy phép hoạt động xây dựng là giấy phép do cơ quan nhà nước có thẩm 

quyền của Việt Nam cấp cho nhà thầu nước ngoài theo từng hợp đồng sau khi 

trúng thầu theo quy định của pháp luật Việt Nam. 

11. Thiết kế kỹ thuật tổng thể (Front - End Engineering Design), sau đây gọi là 

thiết kế FEED, là bước thiết kế được lập theo thông lệ quốc tế đối với dự án có 

thiết kế công nghệ sau khi dự án đầu tư xây dựng được phê duyệt để cụ thể hóa 

các yêu cầu về dây chuyền công nghệ, thông số kỹ thuật của các thiết bị, vật 

liệu sử dụng chủ yếu, giải pháp xây dựng phục vụ lập hồ sơ lựa chọn nhà thầu 

theo hợp đồng EPC hoặc theo yêu cầu đặc thù để triển khai bước thiết kế tiếp 

theo. 

12. Nhà thầu nước ngoài là tổ chức, cá nhân nước ngoài có năng lực pháp luật 

dân sự; đối với cá nhân còn phải có năng lực hành vi dân sự để ký kết và thực 

hiện hợp đồng. Năng lực pháp luật dân sự và năng hành vi dân sự của nhà thầu 

nước ngoài được xác định theo pháp luật của nước mà nhà thầu có quốc tịch. 

Nhà thầu nước ngoài có thể là tổng thầu, nhà thầu chính, nhà thầu liên danh, 

nhà thầu phụ. 

13. Chủ nhiệm là chức danh của cá nhân được tổ chức giao nhiệm vụ quản lý, 

điều phối thực hiện toàn bộ công việc tư vấn có nhiều chuyên môn khác nhau, 

gồm: chủ nhiệm lập thiết kế quy hoạch xây dựng; chủ nhiệm khảo sát xây 

dựng; chủ nhiệm thiết kế, thẩm tra thiết kế xây dựng. 

14. Chủ trì là chức danh của cá nhân được tổ chức giao nhiệm vụ phụ trách 

thực hiện công việc theo lĩnh vực chuyên môn, gồm: chủ trì lập thiết kế quy 

hoạch xây dựng; chủ trì thiết kế, thẩm tra thiết kế xây dựng; chủ trì kiểm định 

xây dựng; chủ trì lập, thẩm tra và quản lý chi phí đầu tư xây dựng. 

15. Giám sát trưởng là chức danh của cá nhân được tổ chức giám sát thi công 

xây dựng công trình giao nhiệm vụ quản lý, điều hành hoạt động giám sát thi 

công xây dựng đối với một công trình hoặc gói thầu cụ thể. 

16. Chỉ huy trưởng hoặc giám đốc dự án của nhà thầu (sau đây gọi chung là chỉ 

huy trưởng) là chức danh của cá nhân được tổ chức thi công xây dựng giao 

nhiệm vụ quản lý, điều hành hoạt động thi công xây dựng đối với một công 

trình hoặc gói thầu cụ thể. 

17. Giám đốc quản lý dự án là chức danh của cá nhân được Giám đốc Ban quản 

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

khu vực, người đại diện theo pháp luật của tổ chức tư vấn quản lý dự án, người 

đại diện theo pháp luật của chủ đầu tư (trường hợp chủ đầu tư sử dụng bộ máy 

chuyên môn trực thuộc hoặc thành lập ban quản lý dự án đầu tư xây dựng một 

dự án) giao nhiệm vụ quản lý, điều phối thực hiện quản lý dự án đối với dự án 

đầu tư xây dựng cụ thể. 

18. Người đề nghị thẩm định là chủ đầu tư hoặc cơ quan, tổ chức, cá nhân được 

người quyết định đầu tư hoặc cơ quan nhà nước có thẩm quyền giao nhiệm vụ 
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chuẩn bị dự án trong trường hợp chưa xác định được chủ đầu tư để trình thẩm 

định báo cáo nghiên cứu khả thi đầu tư xây dựng, thiết kế xây dựng. 

19. Mã số chứng chỉ hành nghề là dãy số có 08 chữ số dùng để quản lý chứng 

chỉ hành nghề hoạt động xây dựng của cá nhân. Mỗi cá nhân tham gia hoạt 

động xây dựng khi đề nghị cấp chứng chỉ hành nghề lần đầu theo quy định của 

Nghị định này được cấp một mã số chứng chỉ hành nghề. Mã số chứng chỉ hành 

nghề không thay đổi khi cá nhân đề nghị cấp lại hoặc điều chỉnh, bổ sung nội 

dung chứng chỉ hành nghề đã được cấp. 

20. Mã số chứng chỉ năng lực là dãy số có 08 chữ số dùng để quản lý chứng chỉ 

năng lực hoạt động xây dựng của tổ chức. Mỗi tổ chức tham gia hoạt động xây 

dựng khi đề nghị cấp chứng chỉ năng lực lần đầu theo quy định của Nghị định 

này được cấp một mã số chứng chỉ năng lực. Mã số chứng chỉ năng lực không 

thay đổi khi tổ chức đề nghị cấp lại hoặc điều chỉnh, bổ sung nội dung chứng 

chỉ năng lực đã được cấp. 

Điều 4. Trình tự đầu tƣ xây dựng 

1. Trình tự thực hiện đầu tư xây dựng theo quy định tại khoản 1 Điều 50 của 

Luật Xây dựng năm 2014, được quy định cụ thể như sau: 

a) Giai đoạn chuẩn bị dự án gồm các công việc: khảo sát xây dựng; lập, thẩm 

định, Báo cáo nghiên cứu tiền khả thi, quyết định hoặc chấp thuận chủ trương 

đầu tư (nếu có); lập, thẩm định, phê duyệt quy hoạch chi tiết xây dựng phục vụ 

lập Báo cáo nghiên cứu khả thi đầu tư xây dựng; lập, thẩm định Báo cáo nghiên 

cứu khả thi để phê duyệt/quyết định đầu tư xây dựng và thực hiện các công việc 

cần thiết khác liên quan đến chuẩn bị dự án; 

b) Giai đoạn thực hiện dự án gồm các công việc: chuẩn bị mặt bằng xây dựng, 

rà phá bom mìn (nếu có); khảo sát xây dựng; lập, thẩm định, phê duyệt thiết kế, 

dự toán xây dựng; cấp giấy phép xây dựng (đối với công trình theo quy định 

phải có giấy phép xây dựng); lựa chọn nhà thầu và ký kết hợp đồng xây dựng; 

thi công xây dựng công trình; giám sát thi công xây dựng; tạm ứng, thanh toán 

khối lượng hoàn thành; vận hành, chạy thử; nghiệm thu hoàn thành công trình 

xây dựng; bàn giao công trình đưa vào sử dụng và các công việc cần thiết khác; 

c) Giai đoạn kết thúc xây dựng gồm các công việc: Quyết toán hợp đồng xây 

dựng, quyết toán dự án hoàn thành, xác nhận hoàn thành công trình, bảo hành 

công trình xây dựng, bàn giao các hồ sơ liên quan và các công việc cần thiết 

khác. 

2. Trình tự thực hiện dự án đầu tư xây dựng công trình khẩn cấp thực hiện theo 

quy định tại Điều 58 Nghị định này. Trình tự thực hiện dự án đầu tư theo 

phương thức đối tác công tư có cấu phần xây dựng (sau đây gọi là dự án PPP) 

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

tư. Đối với các dự án còn lại, tùy thuộc điều kiện cụ thể và yêu cầu kỹ thuật của 

dự án, người quyết định đầu tư quyết định trình tự thực hiện tuần tự hoặc kết 

hợp đồng thời đối với các hạng mục công việc quy định tại điểm b và điểm c 

khoản 1 Điều này, phù hợp với các nội dung tại quyết định phê duyệt dự án. 
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3. Theo tính chất của dự án và điều kiện cụ thể, việc bồi thường, hỗ trợ, tái định 

cư được thực hiện tại giai đoạn chuẩn bị dự án hoặc thực hiện dự án, đảm bảo 

phù hợp trình tự, thủ tục theo quy định của pháp luật về đất đai. 

Điều 5. Phân loại dự án đầu tƣ xây dựng 

Dự án đầu tư xây dựng được phân loại theo quy định tại Điều 49 của Luật Xây 

dựng năm 2014 được sửa đổi, bổ sung theo quy định tại khoản 8 Điều 1 của 

Luật số 62/2020/QH14, được quy định chi tiết nhằm quản lý các hoạt động xây 

dựng theo quy định tại Nghị định này như sau: 

1. Theo công năng phục vụ của dự án, tính chất chuyên ngành, mục đích quản 

lý của công trình thuộc dự án, dự án đầu tư xây dựng được phân loại theo quy 

định tại Phụ lục IX Nghị định này. 

2. Theo nguồn vốn sử dụng, hình thức đầu tư, dự án đầu tư xây dựng được phân 

loại gồm: dự án sử dụng vốn đầu tư công, dự án sử dụng vốn nhà nước ngoài 

đầu tư công, dự án PPP và dự án sử dụng vốn khác. Dự án đầu tư xây dựng sử 

dụng vốn hỗn hợp gồm nhiều nguồn vốn nêu trên được phân loại để quản lý 

theo các quy định tại Nghị định này như sau: 

a) Dự án sử dụng vốn hỗn hợp có tham gia của vốn đầu tư công được quản lý 

theo quy định của dự án sử dụng vốn đầu tư công; dự án PPP có sử dụng vốn 

đầu tư công được quản lý theo quy định của pháp luật về PPP; 

b) Dự án sử dụng vốn hỗn hợp bao gồm vốn nhà nước ngoài đầu tư công và 

vốn khác: trường hợp có tỷ lệ vốn nhà nước ngoài đầu tư công lớn hơn 30% 

hoặc trên 500 tỷ đồng trong tổng mức đầu tư thì được quản lý theo các quy định 

đối với dự án sử dụng vốn nhà nước ngoài đầu tư công; trường hợp còn lại 

được quản lý theo quy định đối với dự án sử dụng vốn khác. 

3. Trừ trường hợp người quyết định đầu tư có yêu cầu lập Báo cáo nghiên cứu 

khả thi đầu tư xây dựng, dự án đầu tư xây dựng công trình chỉ cần yêu cầu lập 

Báo cáo kinh tế - kỹ thuật đầu tư xây dựng gồm: 

a) Dự án đầu tư xây dựng sử dụng cho mục đích tôn giáo; 

b) Dự án đầu tư xây dựng mới, sửa chữa, cải tạo, nâng cấp có tổng mức đầu tư 

dưới 15 tỷ đồng (không bao gồm tiền sử dụng đất); 

c) Dự án đầu tư xây dựng có nội dung chủ yếu là mua sắm hàng hóa, cung cấp 

dịch vụ, lắp đặt thiết bị công trình hoặc dự án sửa chữa, cải tạo không ảnh 

hưởng đến an toàn chịu lực công trình có giá trị chi phí phần xây dựng dưới 

10% tổng mức đầu tư và không quá 05 tỷ đồng (trừ dự án quan trọng quốc gia, 

dự án nhóm A, dự án đầu tư theo phương thức đối tác công tư). 

Điều 9. Lập Báo cáo nghiên cứu tiền khả thi đầu tƣ xây dựng 

1. Việc lập Báo cáo nghiên cứu tiền khả thi để xem xét, quyết định hoặc chấp 

thuận chủ trương đầu tư xây dựng được thực hiện theo quy định tại khoản 2 

Điều 52 của Luật Xây dựng năm 2014 được sửa đổi, bổ sung theo quy định tại 

khoản 10 Điều 1 của Luật số 62/2020/QH14. 
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2. Phương án thiết kế sơ bộ của Báo cáo nghiên cứu tiền khả thi đầu tư xây 

dựng được thể hiện trên thuyết minh và bản vẽ, bao gồm các nội dung sau: 

a) Bản vẽ thiết kế sơ bộ gồm: Sơ đồ vị trí, địa điểm khu đất xây dựng; sơ bộ 

tổng mặt bằng của dự án; bản vẽ thể hiện giải pháp thiết kế sơ bộ công trình 

chính của dự án; 

b) Thuyết minh về quy mô, tính chất của dự án; hiện trạng, ranh giới khu đất; 

thuyết minh về sự phù hợp với quy hoạch (nếu có), kết nối giao thông, hạ tầng 

kỹ thuật xung quanh dự án; thuyết minh về giải pháp thiết kế sơ bộ; 

c) Bản vẽ và thuyết minh sơ bộ về dây chuyền công nghệ và thiết bị công nghệ 

(nếu có). 

3. Việc lập sơ bộ tổng mức đầu tư của Báo cáo nghiên cứu tiền khả thi đầu tư 

xây dựng thực hiện theo quy định của Chính phủ về quản lý chi phí đầu tư xây 

dựng. 

4. Nội dung Báo cáo nghiên cứu tiền khả thi quy định tại Điều 53 của Luật Xây 

dựng năm 2014 được sửa đổi, bổ sung theo quy định tại khoản 11 Điều 1 của 

Luật số 62/2020/QH14, trong đó, theo yêu cầu từng dự án, thuyết minh Báo cáo 

nghiên cứu tiền khả thi cần có một số nội dung cụ thể như sau: 

a) Việc đáp ứng các điều kiện làm chủ đầu tư dự án theo quy định của pháp luật 

có liên quan (nếu có) đối với trường hợp chấp thuận chủ trương đầu tư đồng 

thời với việc chấp thuận nhà đầu tư; 

b) Dự kiến diện tích đất trồng lúa, đất rừng phòng hộ, đất rừng đặc dụng cần 

chuyển đổi mục đích sử dụng để làm dự án đầu tư xây dựng (nếu có); 

c) Đối với dự án khu đô thị, nhà ở cần có thuyết minh việc triển khai dự án đầu 

tư đáp ứng mục tiêu, định hướng phát triển đô thị, chương trình, kế hoạch phát 

triển nhà ở của địa phương trong từng giai đoạn (nếu có); sơ bộ cơ cấu sản 

phẩm nhà ở và việc dành quỹ đất phát triển nhà ở xã hội; sơ bộ phương án đầu 

tư xây dựng, quản lý hạ tầng đô thị trong dự án và kết nối với hạ tầng ngoài 

phạm vi dự án đối với dự án khu đô thị. 

Điều 10. Thẩm định Báo cáo nghiên cứu tiền khả thi đầu tƣ xây dựng 

1. Việc thẩm định báo cáo nghiên cứu tiền khả thi trong hồ sơ đề nghị chấp 

thuận chủ trương đầu tư được thực hiện theo quy định của pháp Luật về đầu tư; 

việc thẩm định báo cáo nghiên cứu tiền khả thi dự án đầu tư công, dự án PPP 

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. 

2. Sau khi dự án được cơ quan nhà nước có thẩm quyền quyết định hoặc chấp 

thuận chủ trương đầu tư theo quy định tại khoản 1 Điều này, chủ đầu tư hoặc cơ 

quan, tổ chức được giao nhiệm vụ chuẩn bị dự án hoàn thiện Báo cáo nghiên 

cứu tiền khả thi đầu tư xây dựng làm cơ sở triển khai các bước tiếp theo theo 

quy định của pháp luật có liên quan. 

Điều 11. Nội dung Báo cáo nghiên cứu khả thi đầu tƣ xây dựng 
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1. Nội dung Báo cáo nghiên cứu khả thi đầu tư xây dựng thực hiện theo quy 

định tại Điều 54 của Luật Xây dựng năm 2014 được sửa đổi, bổ sung tại khoản 

12 Điều 1 của Luật số 62/2020/QH14. 

2. Đối với dự án đầu tư xây dựng nhà ở, khu đô thị, Báo cáo nghiên cứu khả thi 

đầu tư xây dựng phải thuyết minh rõ các nội dung sau: 

a) Sự phù hợp của dự án đầu tư đối với chương trình, kế hoạch phát triển nhà ở 

của địa phương đã được phê duyệt (nếu có); 

b) Tổng diện tích sàn xây dựng nhà ở; tỷ lệ, số lượng các loại nhà ở (biệt thự, 

liền kề, căn hộ chung cư) và sự tương thích của số lượng các loại nhà ở với chỉ 

tiêu dân số được phê duyệt; 

c) Diện tích đất dành để xây dựng nhà ở xã hội theo quy định của pháp luật về 

nhà ở; 

d) Phương án kinh doanh các sản phẩm nhà ở và các sản phẩm khác của dự án; 

đ) Sự phù hợp với định hướng phát triển đô thị, chương trình phát triển đô thị 

được phê duyệt (nếu có); kế hoạch xây dựng và hoàn thành các công trình hạ 

tầng kỹ thuật trước khi khai thác nhà ở (nếu có), công trình hạ tầng xã hội và 

các công trình khác trong dự án; kế hoạch và danh mục các khu vực hoặc công 

trình và dịch vụ công ích sẽ bàn giao trong trường hợp có bàn giao cho Nhà 

nước; 

e) Phương án phân kỳ đầu tư để đảm bảo yêu cầu đồng bộ đối với các dự án 

gồm nhiều công trình xây dựng triển khai theo thời gian dài có yêu cầu phân kỳ 

đầu tư; 

g) Đối với khu đô thị không có nhà ở thì không yêu cầu thực hiện các quy định 

tại các điểm a, b, c và d của khoản này. 

Điều 12. Thẩm định Báo cáo nghiên cứu khả thi, Báo cáo kinh tế - kỹ thuật 

đầu tƣ xây dựng của ngƣời quyết định đầu tƣ 

1. Việc thẩm định Báo cáo nghiên cứu khả thi của dự án quan trọng quốc gia sử 

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

công. 

2. Hội đồng thẩm định hoặc đơn vị được giao nhiệm vụ thẩm định dự án PPP 

thẩm định Báo cáo nghiên cứu khả thi dự án PPP theo quy định của pháp luật 

về đầu tư theo phương thức đối tác công tư, tổng hợp kết quả thẩm định của cơ 

quan chuyên môn về xây dựng theo quy định tại Nghị định này, trình cơ quan 

có thẩm quyền xem xét, phê duyệt dự án. 

3. Đối với các dự án không thuộc trường hợp quy định tại khoản 1 và khoản 2 

Điều này, người quyết định đầu tư 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 làm cơ quan chủ trì thẩm định Báo 

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

quyết định đầu tư được giao cơ quan chuyên môn về xây dựng làm cơ quan chủ 

trì thẩm định trong trường hợp có cơ quan chuyên môn về xây dựng trực thuộc. 
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4. Người đề nghị thẩm định có trách nhiệm chuẩn bị hồ sơ trình thẩm định Báo 

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

dựng, trình hồ sơ đến cơ quan chủ trì thẩm định theo quy định tại khoản 3 Điều 

này để tổ chức thẩm định. 

5. Theo yêu cầu riêng của từng dự án, chủ đầu tư hoặc cơ quan được giao 

nhiệm vụ chuẩn bị dự án phải thực hiện các thủ tục, yêu cầu theo quy định của 

pháp luật có liên quan ở giai đoạn chuẩn bị dự án, trình cơ quan chủ trì thẩm 

định làm cơ sở xem xét, thẩm định báo cáo nghiên cứu khả thi đầu tư xây dựng, 

gồm: 

a) Văn bản thỏa thuận cấp điện, cấp nước, thoát nước thải, đấu nối giao thông, 

các văn bản thỏa thuận về kết nối hạ tầng khác (nếu có); 

b) Văn bản chấp thuận độ cao công trình theo quy định của Chính phủ về quản 

lý độ cao chướng ngại vật hàng không và các trận địa quản lý, bảo vệ vùng trời 

tại Việt Nam (nếu có); 

c) Kết quả thẩm định đối với dự án bảo quản, tu bổ, phục hồi di tích lịch sử - 

văn hóa, danh lam thắng cảnh theo quy định của pháp luật về di sản văn hóa; 

d) Văn bản thẩm duyệt hoặc ý kiến về giải pháp phòng cháy, chữa cháy theo 

quy định của pháp luật về phòng cháy, chữa cháy; 

đ) Kết quả thực hiện thủ tục về đánh giá tác động môi trường theo quy định của 

pháp luật về bảo vệ môi trường; 

e) Thông báo kết quả thẩm định Báo cáo nghiên cứu khả thi của cơ quan 

chuyên môn về xây dựng; 

g) Kết quả thực hiện các thủ tục khác theo quy định của pháp luật có liên quan. 

6. Cơ quan chủ trì thẩm định có trách nhiệm tổ chức thẩm định các nội dung 

theo quy định tại Điều 57 của Luật Xây dựng năm 2014 được sửa đổi, bổ sung 

tại khoản 14 Điều 1 của Luật số 62/2020/QH14, trong đó một số nội dung được 

quy định cụ thể như sau: 

a) Cơ quan chủ trì thẩm định có trách nhiệm kiểm tra việc thực hiện các yêu 

cầu của pháp luật có liên quan theo quy định tại khoản 5 Điều này; 

b) Đối với dự án sử dụng công nghệ hạn chế chuyển giao hoặc có ảnh hưởng 

xấu đến môi trường có sử dụng công nghệ, cơ quan chủ trì thẩm định gửi hồ sơ 

đến cơ quan nhà nước có thẩm quyền thẩm định hoặc có ý kiến về công nghệ 

theo quy định của pháp luật về chuyển giao công nghệ, Điều 16 và Điều 17 

Nghị định này; 

c) Việc xác định tổng mức đầu tư của dự án thực hiện theo quy định của Chính 

phủ về quản lý chi phí đầu tư xây dựng. 

7. Cơ quan chủ trì thẩm định tổng hợp kết quả thẩm định của cơ quan chuyên 

môn về xây dựng; ý kiến của các cơ quan thực hiện chức năng quản lý ngành, 

lĩnh vực có liên quan (nếu có), trình người quyết định đầu tư phê duyệt dự án, 

quyết định đầu tư xây dựng. 
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Điều 13. Thẩm định Báo cáo nghiên cứu khả thi đầu tƣ xây dựng của cơ 

quan chuyên môn về xây dựng 

Việc thẩm định báo cáo nghiên cứu khả thi được thực hiện đối với toàn bộ dự 

án, từng dự án thành phần, từng công trình xây dựng hoặc một số công trình 

xây dựng theo giai đoạn thực hiện, phân kỳ đầu tư của dự án nhưng phải đảm 

bảo tính thống nhất, đồng bộ giữa các kết quả thẩm định và phù hợp với tiến độ 

dự án tại quyết định hoặc chấp thuận chủ trương đầu tư của dự án. Trừ dự án 

quan trọng quốc gia sử dụng vốn đầu tư công, dự án do Quốc hội quyết định 

chủ trương đầu tư theo quy định của pháp luật về đầu tư theo phương thức đối 

tác công tư, thẩm quyền thẩm định Báo cáo nghiên cứu khả thi của cơ quan 

chuyên môn về xây dựng được quy định như sau: 

1. Đối với dự án đầu tư xây dựng sử dụng vốn đầu tư công, cơ quan chuyên 

môn về xây dựng thẩm định đối với dự án thuộc chuyên ngành quản lý theo 

quy định tại Điều 109 Nghị định này, cụ thể: 

a) Cơ quan chuyên môn về xây dựng thuộc Bộ quản lý công trình xây dựng 

chuyên ngành thẩm định đối với dự án do Thủ tướng Chính phủ giao; dự án 

nhóm A; dự án nhóm B do 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 (sau đây gọi là cơ quan trung ương) quyết 

định đầu tư hoặc phân cấp, ủy quyền quyết định đầu tư; dự án được đầu tư xây 

dựng trên địa bàn hành chính từ 02 tỉnh trở lên; dự án nhóm C thuộc chuyên 

ngành quản lý, do Bộ quản lý công trình xây dựng chuyên ngành (mà cơ quan 

chuyên môn về xây dựng này trực thuộc) quyết định đầu tư hoặc phân cấp, ủy 

quyền quyết định đầu tư; trừ dự án quy định tại điểm c khoản này; 

b) Cơ quan chuyên môn về xây dựng thuộc Ủy ban nhân dân cấp tỉnh thẩm 

định đối với dự án được đầu tư xây dựng trên địa bàn hành chính của tỉnh; trừ 

dự án quy định tại điểm a khoản này và dự án có yêu cầu lập Báo cáo kinh tế - 

kỹ thuật đầu tư xây dựng; 

c) Cơ quan chuyên môn về xây dựng thuộc Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội, 

Thành phố Hồ Chí Minh thẩm định đối với dự án do Chủ tịch Ủy ban nhân dân 

thành phố quyết định đầu tư hoặc phân cấp, ủy quyền quyết định đầu tư. 

2. Đối với dự án đầu tư xây dựng sử dụng vốn nhà nước ngoài đầu tư công, cơ 

quan chuyên môn về xây dựng thẩm định đối với dự án từ nhóm B trở lên, dự 

án có công trình ảnh hưởng lớn đến an toàn, lợi ích cộng đồng thuộc chuyên 

ngành quản lý theo quy định tại Điều 109 Nghị định này, cụ thể: 

a) Cơ quan chuyên môn về xây dựng thuộc Bộ quản lý công trình xây dựng 

chuyên ngành thẩm định đối với dự án do Quốc hội, Thủ tướng Chính phủ chấp 

thuận chủ trương đầu tư; dự án nhóm A; dự án nhóm B do người đứng đầu cơ 

quan trung ương, người đứng đầu tập đoàn kinh tế, tổng công ty nhà nước do 

Thủ tướng Chính phủ quyết định thành lập (sau đây gọi là tập đoàn kinh tế, 

tổng công ty nhà nước) quyết định đầu tư hoặc phân cấp, ủy quyền quyết định 
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đầu tư; dự án có công trình cấp đặc biệt, cấp I; dự án được đầu tư xây dựng trên 

địa bàn hành chính từ 02 tỉnh trở lên; dự án nhóm C thuộc chuyên ngành quản 

lý, do Bộ quản lý công trình xây dựng chuyên ngành (mà cơ quan chuyên môn 

về xây dựng này trực thuộc) quyết định đầu tư hoặc phân cấp, ủy quyền quyết 

định đầu tư; trừ dự án quy định tại điểm c khoản này; 

b) Cơ quan chuyên môn về xây dựng thuộc Ủy ban nhân dân cấp tỉnh thẩm 

định đối với dự án được đầu tư xây dựng trên địa bàn hành chính của tỉnh, trừ 

dự án quy định tại các điểm a khoản này; 

c) Cơ quan chuyên môn về xây dựng thuộc Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội, 

Thành phố Hồ Chí Minh thẩm định đối với dự án do Chủ tịch Ủy ban nhân dân 

thành phố quyết định đầu tư hoặc phân cấp, ủy quyền quyết định đầu tư. 

3. Đối với dự án PPP, cơ quan chuyên môn về xây dựng thẩm định đối với dự 

án thuộc chuyên ngành quản lý theo quy định tại Điều 109 Nghị định này, cụ 

thể: 

a) Cơ quan chuyên môn về xây dựng thuộc Bộ quản lý công trình xây dựng 

chuyên ngành thẩm định đối với dự án do Thủ tướng Chính phủ quyết định chủ 

trương đầu tư; dự án do người đứng đầu cơ quan trung ương, Thủ trưởng cơ 

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

tư phê duyệt dự án hoặc phân cấp, ủy quyền phê duyệt dự án; dự án có công 

trình cấp đặc biệt, cấp I; dự án được đầu tư xây dựng trên địa bàn hành chính từ 

02 tỉnh trở lên; 

b) Cơ quan chuyên môn về xây dựng thuộc Ủy ban nhân dân cấp tỉnh thẩm 

định đối với dự án PPP được đầu tư xây dựng trên địa bàn hành chính của tỉnh, 

trừ dự án quy định tại điểm a khoản này. 

4. Đối với dự án đầu tư xây dựng sử dụng vốn khác, cơ quan chuyên môn về 

xây dựng thẩm định đối với dự án quy mô lớn quy định tại khoản 8 Điều 3 

Nghị định này, dự án có công trình ảnh hưởng lớn đến an toàn, lợi ích cộng 

đồng thuộc chuyên ngành quản lý theo quy định tại Điều 109 Nghị định này, cụ 

thể: 

a) Cơ quan chuyên môn về xây dựng thuộc Bộ quản lý công trình xây dựng 

chuyên ngành thẩm định đối với dự án do Quốc hội, Thủ tướng Chính phủ chấp 

thuận chủ trương đầu tư; dự án nhóm A; dự án đầu tư xây dựng có công trình 

cấp đặc biệt, cấp I; dự án được đầu tư xây dựng trên địa bàn hành chính của 02 

tỉnh trở lên; 

b) Cơ quan chuyên môn về xây dựng thuộc Ủy ban nhân dân cấp tỉnh thẩm 

định đối với dự án được đầu tư xây dựng trên địa bàn hành chính của tỉnh; trừ 

dự án quy định tại điểm a khoản này. 

5. Đối với dự án có công năng phục vụ hỗn hợp, thẩm quyền thẩm định của cơ 

quan chuyên môn về xây dựng được xác định theo chuyên ngành quản lý quy 

định tại Điều 109 Nghị định này đối với công năng phục vụ của công trình 

chính của dự án hoặc công trình chính có cấp cao nhất trong trường hợp dự án 

có nhiều công trình chính. 
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Điều 14. Hồ sơ trình thẩm định Báo cáo nghiên cứu khả thi đầu tƣ xây 

dựng tại cơ quan chuyên môn về xây dựng 

1. Người đề nghị thẩm định trình 01 bộ hồ sơ đến cơ quan chuyên môn về xây 

dựng để tổ chức thẩm định. Hồ sơ trình thẩm định được gửi trực tiếp hoặc qua 

đường bưu điện. 

2. Hồ sơ trình thẩm định phải bảo đảm tính pháp lý, phù hợp với nội dung đề 

nghị thẩm định. Hồ sơ trình thẩm định được xem là hợp lệ khi bảo đảm các nội 

dung quy định tại khoản 3 Điều này, đúng quy cách, được trình bày với ngôn 

ngữ chính là tiếng Việt và được người đề nghị thẩm định kiểm tra, xác nhận. 

Phần hồ sơ thiết kế kiến trúc trong hồ sơ thiết kế xây dựng (nếu có) phải tuân 

thủ quy định của pháp luật về kiến trúc. 

3. Hồ sơ trình thẩm định Báo cáo nghiên cứu khả thi đầu tư xây dựng gồm: Tờ 

trình thẩm định theo quy định tại Mẫu số 01 Phụ lục I Nghị định này, hồ sơ Báo 

cáo nghiên cứu khả thi và các tài liệu, văn bản pháp lý kèm theo, cụ thể: 

a) Văn bản về chủ trương đầu tư xây dựng công trình theo quy định pháp luật 

về đầu tư, đầu tư công, đầu tư theo phương thức đối tác công tư; 

b) Quyết định lựa chọn phương án thiết kế kiến trúc thông qua thi tuyển theo 

quy định và phương án thiết kế được lựa chọn kèm theo (nếu có yêu cầu); 

c) Văn bản/quyết định phê duyệt và bản vẽ kèm theo (nếu có) của một trong 

các loại quy hoạch sau đây: Quy hoạch chi tiết xây dựng được cấp có thẩm 

quyền phê duyệt; quy hoạch có tính chất kỹ thuật chuyên ngành khác theo quy 

định của pháp luật về quy hoạch; phương án tuyến, vị trí công trình được cơ 

quan nhà nước có thẩm quyền chấp thuận đối với công trình xây dựng theo 

tuyến; quy hoạch phân khu xây dựng đối với trường hợp không có yêu cầu lập 

quy hoạch chi tiết xây dựng; 

d) Văn bản ý kiến về giải pháp phòng cháy, chữa cháy của thiết kế cơ sở; văn 

bản kết quả thực hiện thủ tục về đánh giá tác động môi trường theo quy định 

của pháp luật về bảo vệ môi trường (nếu có yêu cầu theo quy định của pháp luật 

về phòng cháy và chữa cháy, bảo vệ môi trường); 

Các thủ tục về phòng cháy chữa cháy và bảo vệ môi trường được thực hiện theo 

nguyên tắc đồng thời, không yêu cầu bắt buộc xuất trình các văn bản này tại 

thời điểm trình hồ sơ thẩm định, nhưng phải có kết quả gửi cơ quan chuyên 

môn về xây dựng trước thời hạn thông báo kết quả thẩm định. Trường hợp chủ 

đầu tư có yêu cầu thực hiện thủ tục lấy ý kiến về giải pháp phòng cháy, chữa 

cháy của thiết kế cơ sở theo cơ chế một cửa liên thông khi thẩm định Báo cáo 

nghiên cứu khả thi đầu tư xây dựng tại cơ quan chuyên môn về xây dựng thì 

chủ đầu tư nộp bổ sung 01 bộ hồ sơ theo quy định của pháp luật về phòng cháy 

và chữa cháy; 

đ) Các văn bản thỏa thuận, xác nhận về đấu nối hạ tầng kỹ thuật của dự án; văn 

bản chấp thuận độ cao công trình theo quy định của Chính phủ về quản lý độ 

cao chướng ngại vật hàng không và các trận địa quản lý, bảo vệ vùng trời tại 

Việt Nam (trường hợp dự án không thuộc khu vực hoặc đối tượng có yêu cầu 
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lấy ý kiến thống nhất về bề mặt quản lý độ cao công trình tại giai đoạn phê 

duyệt quy hoạch xây dựng) (nếu có); 

e) Các văn bản pháp lý khác có liên quan (nếu có); 

g) Hồ sơ khảo sát xây dựng được phê duyệt; thuyết minh Báo cáo nghiên cứu 

khả thi đầu tư xây dựng; thiết kế cơ sở hoặc thiết kế khác theo thông lệ quốc tế 

phục vụ lập báo cáo nghiên cứu khả thi đầu tư xây dựng (gồm bản vẽ và thuyết 

minh); danh mục tiêu chuẩn chủ yếu áp dụng cho dự án; 

h) Danh sách các nhà thầu kèm theo mã số chứng chỉ năng lực của nhà thầu 

khảo sát, nhà thầu lập thiết kế cơ sở, nhà thầu thẩm tra (nếu có); mã số chứng 

chỉ hành nghề hoạt động xây dựng của các chức danh chủ nhiệm khảo sát xây 

dựng; chủ nhiệm, chủ trì các bộ môn thiết kế, lập tổng mức đầu tư; chủ nhiệm, 

chủ trì thẩm tra; 

i) Đối với dự án sử dụng vốn đầu tư công, vốn nhà nước ngoài đầu tư công có 

yêu cầu xem xét tổng mức đầu tư, ngoài các nội dung quy định nêu trên, hồ sơ 

trình thẩm định phải có các nội dung sau: tổng mức đầu tư; các thông tin, số 

liệu về giá, định mức có liên quan để xác định tổng mức đầu tư; báo giá, kết 

quả thẩm định giá (nếu có). 

Điều 15. Quy trình thẩm định Báo cáo nghiên cứu khả thi đầu tƣ xây dựng 

tại cơ quan chuyên môn về xây dựng 

1. Cơ quan chuyên môn về xây dựng có trách nhiệm tiếp nhận, kiểm tra sự đầy 

đủ, tính hợp lệ của hồ sơ trình thẩm định theo quy định tại Điều 14 Nghị định 

này. Trong thời hạn 05 ngày làm việc sau khi tiếp nhận hồ sơ thẩm định, cơ 

quan chuyên môn về xây dựng có trách nhiệm: 

a) Xem xét, gửi văn bản yêu cầu bổ sung hồ sơ trình thẩm định đến người đề 

nghị thẩm định (nếu cần, việc yêu cầu bổ sung hồ sơ chỉ được yêu cầu một lần 

trong quá trình thẩm định). Trường hợp cần lấy ý kiến phối hợp của các cơ 

quan, tổ chức có liên quan, cơ quan chuyên môn về xây dựng yêu cầu người 

trình thẩm định bổ sung hồ sơ đối với những nội dung lấy ý kiến; 

b) Trả lại hồ sơ thẩm định trong trường hợp quy định tại khoản 2 Điều này; 

c) Gửi văn bản đến các cơ quan có thẩm quyền về phòng cháy chữa cháy để 

thực hiện lấy ý kiến về giải pháp phòng cháy, chữa cháy của thiết kế cơ sở 

trong trường hợp chủ đầu tư có yêu cầu. 

2. Cơ quan chuyên môn về xây dựng từ chối tiếp nhận hồ sơ trình thẩm định 

trong các trường hợp: 

a) Trình thẩm định không đúng với thẩm quyền của cơ quan chuyên môn về 

xây dựng hoặc người đề nghị thẩm định không đúng thẩm quyền theo quy định 

tại Nghị định này; 

b) Không thuộc đối tượng phải thẩm định tại cơ quan chuyên môn về xây dựng 

theo quy định; 

c) Hồ sơ trình thẩm định không bảo đảm về tính pháp lý hoặc không hợp lệ 

theo quy định tại Nghị định này; 
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d) Đối với hồ sơ nhận qua đường bưu điện thuộc các trường hợp quy định tại 

điểm a, điểm b và điểm c của khoản này, cơ quan chuyên môn về xây dựng 

phải có văn bản gửi người đề nghị thẩm định nêu rõ lý do từ chối thực hiện 

thẩm định. 

3. Trong thời hạn 20 ngày kể từ ngày nhận được yêu cầu của cơ quan chuyên 

môn về xây dựng, nếu người đề nghị thẩm định không thực hiện việc bổ sung 

hồ sơ thì cơ quan chuyên môn về xây dựng dừng việc thẩm định, người đề nghị 

thẩm định trình thẩm định lại khi có yêu cầu. 

4. Cơ quan chuyên môn về xây dựng có trách nhiệm tổ chức thẩm định theo cơ 

chế một cửa liên thông bảo đảm đúng nội dung theo quy định tại khoản 2 Điều 

58 của Luật Xây dựng năm 2014 được sửa đổi, bổ sung tại khoản 15 Điều 1 của 

Luật số 62/2020/QH14; bảo đảm thời gian theo quy định tại khoản Điều 59 của 

Luật Xây dựng năm 2014 được sửa đổi, bổ sung tại khoản 16 Điều 1 của Luật 

số 62/2020/QH14. 

5. Trong quá trình thẩm định, cơ quan chuyên môn về xây dựng có quyền tạm 

dừng thẩm định (không quá 01 lần) và thông báo kịp thời đến người đề nghị 

thẩm định các lỗi, sai sót về thông tin, số liệu trong nội dung hồ sơ dẫn đến 

không thể đưa ra kết luận thẩm định. Trường hợp các lỗi, sai sót nêu trên không 

thể khắc phục được trong thời hạn 20 ngày thì cơ quan chuyên môn về xây 

dựng dừng việc thẩm định, người đề nghị thẩm định trình thẩm định lại khi có 

yêu cầu. 

6. Kết quả thẩm định phải có đánh giá, kết luận về mức đáp ứng yêu cầu đối 

với từng nội dung thẩm định quy định tại khoản 2 Điều 58 của Luật Xây dựng 

năm 2014 được sửa đổi, bổ sung tại khoản 15 Điều 1 của Luật số 

62/2020/QH14; các yêu cầu đối với người đề nghị thẩm định, người quyết định 

đầu tư, cơ quan có thẩm quyền đối với dự án PPP. Kết quả thẩm định được 

đồng thời gửi cơ quan quản lý xây dựng ở địa phương để biết và quản lý. 

Mẫu văn bản thông báo kết quả thẩm định báo cáo nghiên cứu khả thi thực hiện 

theo quy định tại Mẫu số 02 Phụ lục I Nghị định này. 

7. Việc đóng dấu, lưu trữ hồ sơ thẩm định tại cơ quan chuyên môn về xây dựng 

được thực hiện như sau: 

a) Hồ sơ trình thẩm định sau khi chỉnh sửa, hoàn thiện được cơ quan chuyên 

môn về xây dựng kiểm tra, đóng dấu xác nhận các nội dung đã được thẩm định 

trên các bản vẽ có liên quan của 01 bộ hồ sơ bản vẽ thiết kế xây dựng. Mẫu dấu 

thẩm định theo quy định tại Mẫu số 08 Phụ lục I Nghị định này. Các bản vẽ đã 

đóng dấu thẩm định được giao lại cho Người đề nghị thẩm định; người đề nghị 

thẩm định có trách nhiệm lưu trữ theo quy định pháp luật về lưu trữ và đáp ứng 

kịp thời yêu cầu của cơ quan chuyên môn về xây dựng khi cần xem xét hồ sơ 

lưu trữ này. Người đề nghị thẩm định có trách nhiệm nộp bản chụp (định dạng 

.PDF) tài liệu Báo cáo nghiên cứu khả thi, thiết kế xây dựng đã đóng dấu thẩm 

định cho cơ quan chuyên môn về xây dựng; 

b) Khi kết thúc công tác thẩm định, cơ quan chuyên môn về xây dựng có trách 

nhiệm lưu trữ, bảo quản một số tài liệu gồm: Tờ trình thẩm định; các kết luận 
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của tổ chức, cá nhân tham gia thẩm định; văn bản góp ý kiến của cơ quan, tổ 

chức có liên quan; thông báo kết quả thẩm định; các bản chụp tài liệu đã đóng 

dấu thẩm định theo quy định tại điểm a khoản này. 

8. Trong quá trình thẩm định, trường hợp cần thiết, cơ quan chuyên môn về xây 

dựng được yêu cầu người đề nghị thẩm định lựa chọn tổ chức, cá nhân có đủ 

điều kiện năng lực để thẩm tra các nội dung cần thiết phục vụ thẩm định, cụ thể 

như sau: 

a) Việc lựa chọn tổ chức, cá nhân thẩm tra thiết kế xây dựng thực hiện theo 

hình thức chỉ định thầu và theo quy trình chỉ định thầu rút gọn được quy định 

tại pháp luật về đấu thầu; 

b) Tổ chức tư vấn thẩm tra phải độc lập về pháp lý, tài chính với chủ đầu tư và 

với các nhà thầu tư vấn lập thiết kế xây dựng; 

c) Các bản vẽ được thẩm tra phải được đóng dấu theo quy định tại Mẫu số 08 

Phụ lục I Nghị định này. 

Điều 16. Thẩm quyền thẩm định hoặc có ý kiến về công nghệ đối với dự án 

đầu tƣ xây dựng sử dụng công nghệ hạn chế chuyển giao hoặc dự án đầu 

tƣ xây dựng có nguy cơ tác động xấu đến môi trƣờng có sử dụng công nghệ 

theo Luật Chuyển giao công nghệ 

1. Đối với dự án sử dụng vốn đầu tư công: 

a) Hội đồng thẩm định nhà nước thẩm định về công nghệ đối với dự án quan 

trọng quốc gia; 

b) Bộ quản lý ngành, lĩnh vực chủ trì thẩm định về công nghệ đối với dự án do 

Thủ tướng Chính phủ, người đứng đầu cơ quan trung ương, người đứng đầu cơ 

quan nhà nước, đơn vị sự nghiệp công lập do bộ, cơ quan trung ương quản lý 

quyết định chủ trương đầu tư; 

c) Cơ quan chuyên môn thuộc Ủy ban nhân dân cấp tỉnh thực hiện chức năng 

tham mưu cho Ủy ban nhân dân cấp tỉnh quản lý nhà nước về ngành, lĩnh vực 

(sau đây gọi là cơ quan chuyên môn thuộc Ủy ban nhân dân cấp tỉnh) chủ trì 

thẩm định về công nghệ đối với dự án do Hội đồng nhân dân các cấp, Chủ tịch 

Ủy ban nhân dân các cấp, người đứng đầu cơ quan nhà nước, đơn vị sự nghiệp 

công lập do địa phương quản lý quyết định chủ trương đầu tư. 

2. Đối với dự án sử dụng vốn nhà nước ngoài đầu tư công: 

a) Bộ quản lý ngành, lĩnh vực chủ trì, phối hợp với Bộ Khoa học và Công nghệ 

có ý kiến về công nghệ, các cơ quan, tổ chức có liên quan đối với dự án do 

Quốc hội, Thủ tướng Chính phủ chấp thuận chủ trương đầu tư; dự án nhóm A, 

nhóm B do người đứng đầu cơ quan trung ương, tập đoàn kinh tế, tổng công ty 

nhà nước quyết định đầu tư hoặc phân cấp, ủy quyền quyết định đầu tư; dự án 

có công trình ảnh hưởng lớn đến an toàn, lợi ích cộng đồng cấp đặc biệt, cấp I; 

dự án được đầu tư xây dựng trên địa bàn hành chính từ 02 tỉnh trở lên; dự án do 

Bộ quyết định đầu tư; 

b) Cơ quan chuyên môn thuộc Ủy ban nhân dân cấp tỉnh chủ trì, phối hợp với 

cơ quan chuyên môn về khoa học, công nghệ, các cơ quan, tổ chức có liên quan 
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có ý kiến về công nghệ đối với dự án còn lại không thuộc trường hợp quy định 

tại điểm a khoản này. 

3. Đối với dự án sử dụng vốn khác: 

a) Bộ quản lý ngành, lĩnh vực chủ trì, phối hợp với Bộ Khoa học và Công nghệ, 

cơ quan, tổ chức liên quan có ý kiến về công nghệ đối với dự án do Quốc hội, 

Thủ tướng Chính phủ chấp thuận chủ trương đầu tư; dự án nhóm A; dự án có 

công trình ảnh hưởng lớn đến an toàn, lợi ích cộng đồng cấp đặc biệt, cấp I 

hoặc được đầu tư xây dựng trên địa bàn hành chính của 02 tỉnh trở lên; 

b) Cơ quan chuyên môn thuộc Ủy ban nhân dân cấp tỉnh chủ trì, phối hợp với 

cơ quan chuyên môn về khoa học và công nghệ, cơ quan, tổ chức liên quan có ý 

kiến về công nghệ đối với dự án còn lại không thuộc trường hợp quy định tại 

điểm a khoản này. 

4. Đối với dự án PPP, Hội đồng thẩm định hoặc đơn vị được giao nhiệm vụ 

thẩm định dự án PPP tổ chức thẩm định về công nghệ khi thẩm định báo cáo 

nghiên cứu khả thi theo quy định của pháp luật về đầu tư theo phương thức đối 

tác công tư. 

Điều 17. Trình tự thực hiện thẩm định hoặc có ý kiến về công nghệ đối với 

dự án đầu tƣ xây dựng sử dụng công nghệ hạn chế chuyển giao hoặc dự án 

đầu tƣ xây dựng có nguy cơ tác động xấu đến môi trƣờng có sử dụng công 

nghệ 

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

định về công nghệ của Hội đồng thẩm định nhà nước thực hiện theo quy định 

của pháp luật về đầu tư công. 

2. Đối với dự án đầu tư xây dựng không thuộc khoản 1 Điều này: 

a) Trong thời hạn 05 ngày làm việc kể từ ngày nhận được đủ hồ sơ dự án, cơ 

quan chủ trì thẩm định gửi văn bản yêu cầu thẩm định hoặc lấy ý kiến về công 

nghệ kèm Báo cáo nghiên cứu khả thi đầu tư xây dựng và các văn bản pháp lý 

có liên quan đến cơ quan có thẩm quyền thẩm định hoặc có ý kiến về công 

nghệ. Nội dung của Báo cáo nghiên cứu khả thi đầu tư xây dựng phải có nội 

dung giải trình về công nghệ theo quy định tại khoản 2 Điều 16 của Luật 

Chuyển giao công nghệ năm 2017; 

b) Cơ quan có thẩm quyền thẩm định hoặc có ý kiến về công nghệ tổ chức thẩm 

định hoặc có ý kiến về công nghệ dự án theo quy định tại khoản 2 Điều 19 và 

Điều 20 của Luật Chuyển giao công nghệ năm 2017; 

c) Thời gian thẩm định hoặc có ý kiến về công nghệ là 30 ngày đối với dự án 

do Quốc hội chấp thuận chủ trương đầu tư, 20 ngày đối với dự án nhóm A, 15 

ngày đối với dự án nhóm B, 10 ngày đối với dự án nhóm C và dự án chỉ cần lập 

Báo cáo kinh tế - kỹ thuật đầu tư xây dựng kể từ ngày nhận đủ hồ sơ; trường 

hợp cần gia hạn thời gian có ý kiến về công nghệ thì thời gian gia hạn không 

quá thời hạn quy định đối với từng loại dự án nêu trên. Cơ quan có thẩm quyền 

thẩm định hoặc có ý kiến về công nghệ có trách nhiệm thông báo cho cơ quan 

chủ trì thẩm định về việc gia hạn bằng văn bản và nêu rõ lý do; 
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d) Trường hợp cơ quan có thẩm quyền thẩm định hoặc có ý kiến về công nghệ 

đồng thời là cơ quan chủ trì thẩm định dự án thì thời hạn thẩm định, có ý kiến 

về công nghệ được tính trong thời hạn thẩm định Báo cáo nghiên cứu khả thi 

đầu tư xây dựng. 

Điều 18. Phê duyệt dự án, quyết định đầu tƣ xây dựng 

1. Cơ quan chủ trì thẩm định có trách nhiệm tổng hợp kết quả thẩm định và 

trình người quyết định đầu tư phê duyệt dự án, quyết định đầu tư. Thẩm quyền 

quyết định đầu tư xây dựng được thực hiện theo quy định tại Điều 60 của Luật 

Xây dựng năm 2014 được sửa đổi, bổ sung tại khoản 17 Điều 1 của Luật số 

62/2020/QH14. 

2. Việc phê duyệt dự án của cơ quan có thẩm quyền đối với dự án PPP được 

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

3. Việc quyết định đầu tư xây dựng của người quyết định đầu tư được thể hiện 

tại quyết định phê duyệt dự án đầu tư xây dựng, gồm các nội dung chủ yếu sau: 

a) Tên dự án; 

b) Người quyết định đầu tư; Chủ đầu tư; 

c) Mục tiêu, quy mô đầu tư xây dựng; 

d) Tổ chức tư vấn lập Báo cáo nghiên cứu khả thi (Báo cáo kinh tế - kỹ thuật) 

đầu tư xây dựng, tổ chức lập khảo sát xây dựng (nếu có); tổ chức tư vấn lập 

thiết kế cơ sở; 

đ) Địa điểm xây dựng và diện tích đất sử dụng; 

e) Loại, nhóm dự án; loại, cấp công trình chính; thời hạn sử dụng theo thiết kế 

của công trình chính; 

g) Số bước thiết kế, danh mục tiêu chuẩn chủ yếu được lựa chọn; 

h) Tổng mức đầu tư; giá trị các khoản mục chi phí trong tổng mức đầu tư; 

i) Tiến độ thực hiện dự án, phân kỳ đầu tư (nếu có), thời hạn hoạt động cửa dự 

án, (nếu có); 

k) Nguồn vốn đầu tư và dự kiến bố trí kế hoạch vốn theo tiến độ thực hiện dự 

án; 

l) Hình thức tổ chức quản lý dự án được áp dụng; 

m) Yêu cầu về nguồn lực, khai thác sử dụng tài nguyên (nếu có); phương án bồi 

thường, hỗ trợ, tái định cư (nếu có); 

n) Trình tự đầu tư xây dựng đối với công trình bí mật nhà nước (nếu có); 

o) Các nội dung khác (nếu có). 

4. Mẫu Quyết định phê duyệt dự án đầu tư xây dựng đối với các dự án sử dụng 

vốn đầu tư công, vốn nhà nước ngoài đầu tư công quy định tại Mẫu số 03 Phụ 

lục I Nghị định này. 

Điều 19. Điều chỉnh dự án đầu tƣ xây dựng 
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1. Dự án đầu tư xây dựng sử dụng vốn đầu tư công, vốn nhà nước ngoài đầu tư 

công được điều chỉnh theo các trường hợp quy định tại khoản 1 Điều 61 của 

Luật Xây dựng năm 2014 đã được sửa đổi, bổ sung tại khoản 18 và khoản 64 

Điều 1 của Luật số 62/2020/QH14. Việc điều chỉnh dự án PPP được thực hiện 

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

điều chỉnh dự án sử dụng vốn khác thực hiện theo quy định tại khoản 3 và 

khoản 4 Điều 61 của Luật Xây dựng năm 2014. 

2. Đối với các dự án đầu tư xây dựng điều chỉnh, cơ quan chuyên môn về xây 

dựng thẩm định Báo cáo nghiên cứu khả thi điều chỉnh trong các trường hợp 

sau: 

a) Khi điều chỉnh dự án có thay đổi về mục tiêu, quy mô sử dụng đất, quy mô 

đầu tư xây dựng; 

b) Khi có thay đổi về chỉ tiêu quy hoạch, kiến trúc của dự án tại quy hoạch chi 

tiết xây dựng, quy hoạch có tính chất kỹ thuật chuyên ngành khác hoặc quyết 

định/chấp thuận chủ trương đầu tư được phê duyệt; 

c) Khi điều chỉnh làm tăng tổng mức đầu tư dự án đối với dự án sử dụng vốn 

đầu tư công, dự án sử dụng vốn nhà nước ngoài đầu tư công; 

d) Khi có thay đổi về giải pháp bố trí các công năng chính trong công trình dẫn 

đến yêu cầu phải đánh giá lại về giải pháp thiết kế bảo đảm an toàn xây dựng, 

phòng, chống cháy, nổ, bảo vệ môi trường, sự tuân thủ quy chuẩn kỹ thuật của 

dự án. 

3. Thẩm quyền, trình tự thẩm định Báo cáo nghiên cứu khả thi đầu tư xây dựng 

điều chỉnh của cơ quan chuyên môn về xây dựng thực hiện theo quy định tại 

các Điều 13, 14 và 15 Nghị định này. 

Trường hợp điều chỉnh dự án làm thay đổi nhóm dự án hoặc cấp công trình xây 

dựng của dự án, thẩm quyền thẩm định Báo cáo nghiên cứu khả thi đầu tư xây 

dựng điều chỉnh được xác định theo thẩm quyền của nhóm dự án, cấp công 

trình sau điều chỉnh. 

4. Việc thẩm định Báo cáo nghiên cứu khả thi đầu tư xây dựng điều chỉnh của 

cơ quan chuyên môn về xây dựng, thẩm định và phê duyệt dự án đầu tư xây 

dựng điều chỉnh của người quyết định đầu tư hoặc cơ quan có thẩm quyền đối 

với dự án PPP gồm các nội dung được điều chỉnh hoặc toàn bộ các nội dung 

của dự án sau khi điều chỉnh. 

 

4. NGHỊ ĐỊNH 11/2010/NĐ-CP NGÀY 24/02/2010 QUY ĐỊNH VỀ QUẢN 

LÝ VÀ BẢO VỆ KẾT CẤU HẠ TẦNG GIAO THÔNG ĐƢỜNG BỘ (Các 

điều 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24)  

Điều 14. Phạm vi đất dành cho đƣờng bộ  

1. Phạm vi đất dành cho đường bộ gồm đất của đường bộ và đất hành lang an 

toàn đường bộ.  
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2. Đất của đường bộ bao gồm phần đất trên đó công trình đường bộ được xây 

dựng và phần đất dọc hai bên đường bộ để quản lý, bảo trì, bảo vệ công trình 

đường bộ (dưới đây gọi tắt phần đất dọc hai bên đường bộ để quản lý, bảo trì, 

bảo vệ công trình đường bộ là phần đất bảo vệ, bảo trì đường bộ). 

Phần đất bảo vệ, bảo trì đường bộ dùng để giữ vật tư sử dụng cho bảo trì, để di 

chuyển hoặc đặt các thiết bị thực hiện việc bảo trì, để chất bẩn từ mặt đường ra 

hai bên đường, chống xâm hại công trình đường bộ.  

Phần đất bảo vệ, bảo trì đường bộ có bề rộng theo cấp đường, được xác định từ 

mép ngoài cùng của nền đường bộ (chân mái đường đắp hoặc mép ngoài của 

rãnh dọc tại các vị trí không đào không đắp hoặc mép đỉnh mái đường đào) ra 

mỗi bên như sau:  

a) 03 mét đối với đường cao tốc, đường cấp I, đường cấp II; 

b) 02 mét đối với đường cấp III; 

c) 01 mét đối với đường từ cấp IV trở xuống. 

3. Đối với đường bộ xây dựng mới hoặc nâng cấp, cải tạo, Chủ đầu tư phải xác 

định giới hạn đất dành cho đường bộ và lập thủ tục đề nghị cơ quan có thẩm 

quyền thu hồi đất, thực hiện bồi thường theo quy định của pháp luật về đất đai. 

4. Đối với công trình đường bộ đang khai thác thì cơ quan quản lý đường bộ 

cùng cơ quan quản lý đất đai của địa phương phải xác định giới hạn đất dành 

cho đường bộ và có kế hoạch thu hồi đất của người sử dụng đất để quản lý theo 

quy định, ưu tiên giải quyết thu hồi đất đối với các đường bộ từ cấp III trở lên. 

Điều 15. Giới hạn hành lang an toàn đƣờng bộ  

Hành lang an toàn đường bộ là phần đất dọc hai bên đất của đường bộ nhằm 

bảo đảm an toàn giao thông và bảo vệ công trình đường bộ. Giới hạn hành lang 

an toàn đường bộ được quy định như sau:  

1. Đối với đường ngoài đô thị: căn cứ cấp kỹ thuật của đường theo quy hoạch, 

phạm vi hành lang an toàn của đường có bề rộng tính từ đất của đường bộ trở ra 

hai bên là:  

a) 47 mét đối với đường cao tốc; 

b) 17 mét đối với đường cấp I, cấp II;  

c) 13 mét đối với đường cấp III; 

d) 09 mét đối với đường cấp IV, cấp V; 

đ) 04 mét đối với đường có cấp thấp hơn cấp V. 

2. Đối với đường đô thị, bề rộng hành lang an toàn được tính từ mép đường đến 

chỉ giới xây dựng của đường theo quy hoạch được cấp có thẩm quyền phê 

duyệt. Đối với đường cao tốc đô thị, bề rộng hành lang an toàn là 40 mét.  

3. Đối với đường bộ có hành lang an toàn chồng lấn với hành lang an toàn 

đường sắt thì phân định ranh giới quản lý theo nguyên tắc ưu tiên bố trí hành 

lang an toàn cho đường sắt, nhưng ranh giới hành lang an toàn dành cho đường 

sắt không được chồng lên công trình đường bộ.  
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Trường hợp đường bộ, đường sắt liền kề và chung nhau rãnh dọc thì ranh giới 

hành lang an toàn là mép đáy rãnh phía nền đường cao hơn, nếu cao độ bằng 

nhau thì ranh giới hành lang an toàn là mép đáy rãnh phía đường sắt.  

4. Đối với đường bộ có hành lang an toàn chồng lấn với hành lang bảo vệ 

đường thủy nội địa thì ranh giới hành lang an toàn là mép bờ tự nhiên. 

Điều 16. Giới hạn hành lang an toàn đối với cầu, cống 

1. Hành lang an toàn đối với cầu trên đường ngoài đô thị  

a) Theo chiều dọc cầu tính từ đuôi mố cầu ra mỗi bên:  

- 50 mét đối với cầu có chiều dài từ 60 mét trở lên; 

- 30 mét đối với cầu có chiều dài dưới 60 mét. 

b) Theo chiều ngang cầu tính từ mép ngoài cùng đất của đường bộ trở ra mỗi 

phía: 

- 150 mét đối với cầu có chiều dài lớn hơn 300 mét; 

- 100 mét đối với cầu có chiều dài từ 60 mét đến 300 mét; 

- 50 mét đối với cầu có chiều dài từ 20 mét đến dưới 60 mét; 

- 20 mét đối với cầu có chiều dài nhỏ hơn 20 mét.  

2. Hành lang an toàn đối với cầu trên đường trong đô thị 

a) Theo chiều dọc cầu được xác định như đối với cầu trên đường ngoài đô thị; 

b) Theo chiều ngang cầu, đối với phần cầu chạy trên cạn kể cả phần cầu chạy 

trên phần đất không ngập nước thường xuyên được tính từ mép ngoài đất của 

đường bộ ra mỗi bên 07 mét; đối với phần cầu còn lại, quy định như điểm b 

khoản 1 Điều này; 

c) Tại các nút giao thông đô thị, các cầu vượt, hầm chui và cầu dành cho người 

đi bộ qua đường theo thiết kế được cấp có thẩm quyền phê duyệt.  

3. Hành lang an toàn đối với cống tương ứng với hành lang an toàn đường bộ 

nơi đặt cống. 

Điều 17. Giới hạn hành lang an toàn đối với hầm đƣờng bộ  

1. Đối với hầm đường bộ ngoài đô thị là vùng đất, vùng nước xung quanh công 

trình được tính từ điểm ngoài cùng của công trình hầm trở ra là 100 mét. 

2. Đối với hầm đường bộ trong đô thị do tư vấn thiết kế xác định trên cơ sở 

đảm bảo an toàn bền vững hầm trong hồ sơ thiết kế và được cấp có thẩm quyền 

phê duyệt.  

Điều 18. Giới hạn hành lang an toàn đối với bến phà, cầu phao 

1. Theo chiều dọc: bằng chiều dài đường xuống bến phà, cầu phao. 

2. Theo chiều ngang: từ tim bến phà, cầu phao trở ra mỗi phía thượng lưu, hạ 

lưu là 150 mét.  

Điều 19. Giới hạn hành lang an toàn đối với kè bảo vệ đƣờng bộ  



 46 

1. Kè chống xói để bảo vệ nền đường  

a) Từ đầu kè và từ cuối kè về hai phía thượng lưu, hạ lưu mỗi phía 50 mét; 

b) Từ chân kè trở ra sông 20 mét. 

2. Kè chỉnh trị dòng nước  

a) Từ chân kè về hai phía thượng lưu, hạ lưu mỗi phía 100 mét; 

b) Từ gốc kè trở vào bờ 50 mét; 

c) Từ chân đầu kè trở ra sông 20 mét. 

3. Trường hợp hành lang an toàn của kè bảo vệ đường bộ quy định tại khoản 1, 

khoản 2 Điều này chồng lấn với hành lang an toàn của đê điều thì ranh giới là 

điểm giữa của khoảng cách giữa hai điểm ngoài cùng của hai công trình.  

Điều 20. Phạm vi bảo vệ đối với một số công trình khác trên đƣờng bộ  

Phạm vi bảo vệ đối với bến xe, bãi đỗ xe, trạm điều khiển giao thông, trạm 

kiểm tra tải trọng xe, trạm thu phí cầu đường, trạm dừng nghỉ và các công trình 

phục vụ quản lý đường bộ là phạm vi vùng đất, vùng nước thuộc diện tích của 

công trình; diện tích của công trình được cơ quan nhà nước có thẩm quyền quy 

định trong Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản 

khác gắn liền với đất. 

Điều 21. Giới hạn bảo vệ trên không của công trình đƣờng bộ xây dựng 

mới 

Giới hạn khoảng cách an toàn đường bộ đối với phần trên không được quy định 

như sau: 

1. Đối với đường là 4,75 mét tính từ điểm cao nhất của mặt đường trở lên theo 

phương thẳng đứng. Đối với đường cao tốc theo tiêu chuẩn quốc gia.  

2. Đối với cầu là bộ phận kết cấu cao nhất của cầu, nhưng không thấp hơn 4,75 

mét tính từ điểm cao nhất của mặt cầu (phần xe chạy) trở lên theo phương 

thẳng đứng. 

3. Chiều cao đường dây thông tin đi phía trên đường bộ phải bảo đảm khoảng 

cách tối thiểu từ điểm cao nhất của mặt đường đến đường dây thông tin theo 

phương thẳng đứng là 5,50 mét. 

4. Chiều cao đường dây tải điện đi phía trên đường bộ hoặc gắn trực tiếp trên 

kết cấu của cầu phải bảo đảm an toàn cho hoạt động giao thông vận tải và an 

toàn lưới điện tùy theo điện áp của đường dây điện. 

Điều 22. Khoảng cách các công trình đến công trình đƣờng bộ  

1. Các cơ sở sản xuất có vùng ảnh hưởng khói bụi, ô nhiễm không khí làm 

giảm tầm nhìn phải cách ranh giới ngoài của hành lang an toàn đường bộ một 

khoảng cách tương ứng vùng ảnh hưởng do cơ sở sản xuất gây ra.  

2. Lò vôi, lò gạch hoặc các cơ sở sản xuất tương tự phải nằm ngoài và cách 

hành lang an toàn đường bộ 25 mét. 



 47 

3. Chợ, điểm kinh doanh dịch vụ bố trí bãi dừng đỗ xe, nơi tập kết hàng hóa 

phải nằm ngoài hành lang an toàn đường bộ và tổ chức điểm đấu nối ra, vào 

đường bộ theo quy định.  

4. Các kho chứa vật liệu nổ, vật liệu có nguy cơ cháy cao, hóa chất độc hại, các 

mỏ khai thác vật liệu có sử dụng mìn phải nằm ngoài hành lang an toàn đường 

bộ một khoảng cách bảo đảm an toàn cho hoạt động giao thông vận tải do cháy, 

nổ và ô nhiễm theo quy định của pháp luật. 

5. Các khu đô thị, khu công nghiệp, khu kinh tế, khu dân cư, khu thương mại 

dịch vụ và các công trình khác, trừ các công trình đã quy định tại các khoản 1, 

2, 3, 4 Điều này phải nằm ngoài hành lang an toàn đường bộ và cách hành lang 

an toàn đường bộ một khoảng cách theo không gian kiến trúc quy định về 

khoảng cách xây dựng công trình.  

6. Các công trình khác ở ngoài hành lang an toàn đường bộ nhưng ảnh hưởng 

đến hoạt động giao thông và an toàn giao thông đường bộ thì chủ đầu tư hoặc 

chủ sử dụng phải khắc phục, sửa chữa kịp thời. 

Điều 23. Giới hạn khoảng cách an toàn đƣờng bộ theo chiều ngang  

Đối với công trình cột ăng ten viễn thông, đường dây thông tin, đường dây tải 

điện, tính từ chân mái đường đắp hoặc mép đỉnh mái đường đào đến chân cột 

tối thiểu bằng 1,3 lần chiều cao của cột và không được nhỏ hơn 05 mét. Các 

trường hợp khác, do Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải quy định.  

Điều 24. Giới hạn khoảng cách an toàn đƣờng bộ phần dƣới mặt đất, phần 

dƣới mặt nƣớc  

Phần dưới mặt đất, phần dưới mặt nước đối với công trình đường bộ do cơ quan 

quản lý đường bộ có thẩm quyền quyết định đối với từng công trình cụ thể, phù 

hợp với yêu cầu kỹ thuật, bảo đảm an toàn giao thông, an toàn công trình và 

không ảnh hưởng đến việc quản lý, bảo trì đường bộ.  

 

5. NGHỊ ĐỊNH SỐ 08/2021/NĐ-CP NGÀY 28/01/2021 QUY ĐỊNH VỀ 

QUẢN LÝ HOẠT ĐỘNG ĐƢỜNG THỦY NỘI ĐỊA (Các điều 3, 6, 46, 47, 

48) 

Điều 3. Giải thích từ ngữ 

Trong Nghị định này, các từ ngữ dưới đây được hiểu như sau: 

1. Kết cấu hạ tầng đường thủy nội địa, gồm: Luồng đường thủy nội địa, hành 

lang bảo vệ luồng, cảng, bến thủy nội địa, khu neo đậu, âu tàu, công trình đưa 

phương tiện qua đập thác; kè, đập giao thông; báo hiệu đường thủy nội địa và 

các công trình phụ trợ như mốc cao độ, mốc tọa độ, mốc chỉ giới hành lang bảo 

vệ luồng, nhà trạm; công trình, vật dụng kiến trúc, thiết bị phục vụ trực tiếp 

công tác quản lý, khai thác giao thông đường thủy nội địa.  

2. Luồng chạy tàu thuyền là vùng nước được giới hạn bằng hệ thống báo hiệu 

đường thủy nội địa để phương tiện đi lại thông suốt, an toàn (trong Nghị định 

này gọi là luồng đường thủy nội địa). 
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3. Cảng, bến thủy nội địa chuyên dùng là cảng, bến thủy nội địa chỉ xếp, dỡ 

nguyên liệu, nhiên liệu, khoáng sản, vật tư, thiết bị phục vụ sản xuất cho chủ 

cảng, bến đó hoặc phục vụ đóng mới, hoán cải, sửa chữa phục hồi phương tiện, 

tàu biển, phương tiện thủy nước ngoài.  

4. Bến khách ngang sông là bến thủy nội địa chuyên phục vụ vận tải hành 

khách, hàng hóa từ bờ bên này sang bờ bên kia sông, kênh, rạch, hồ, đầm phá. 

Một vị trí bến ở mỗi phía bờ là một bến khách ngang sông. 

5. Bến phao là bến thủy nội địa sử dụng kết cấu nổi, phương tiện, pông - tông 

đặt tại một vị trí ổn định trên vùng nước để tiếp nhận phương tiện neo đậu xếp 

dỡ hàng hóa, đón, trả hành khách và thực hiện dịch vụ hỗ trợ khác. 

6. Khu neo đậu là vùng nước bên ngoài vùng nước của cảng, bến thủy nội địa 

được thiết lập bằng hệ thống phao neo, trụ neo hoặc tự neo để phương tiện, tàu 

biển, thủy phi cơ neo đậu chuyển tải hàng hóa, hành khách hoặc thực hiện hoạt 

động khác theo quy định. 

7. Chủ cảng, bến thủy nội địa, khu neo đậu là tổ chức, cá nhân sở hữu công 

trình cảng, bến thủy nội địa, phao neo, trụ neo và được giao sử dụng vùng đất, 

vùng nước của cảng, bến thủy nội địa, khu neo đậu. 

8. Người quản lý khai thác cảng, bến thủy nội địa, khu neo đậu là chủ cảng, bến 

thủy nội địa, khu neo đậu trực tiếp khai thác cảng, bến thủy nội địa, khu neo 

đậu hoặc tổ chức, cá nhân thuê cảng, bến thủy nội địa, khu neo đậu để khai thác 

hoặc tổ chức, cá nhân được ủy quyền quản lý khai thác cảng, bến thủy nội địa, 

khu neo đậu. 

9. Người đề nghị làm thủ tục cho phương tiện, tàu biển, thủy phi cơ, phương 

tiện thủy nước ngoài vào, rời cảng, bến thủy nội địa, khu neo đậu là chủ 

phương tiện, tàu biển, thủy phi cơ, phương tiện thủy nước ngoài, thuyền viên, 

người lái phương tiện, người khai thác thủy phi cơ hoặc người được ủy quyền 

đề nghị làm thủ tục vào, rời cảng, bến thủy nội địa, khu neo đậu (sau đây gọi là 

người làm thủ tục). 

10. Phương tiện thủy nội địa là tàu, thuyền và các cấu trúc nổi khác, có động cơ 

hoặc không có động cơ, chuyên hoạt động trên đường thủy nội địa (trong Nghị 

định này gọi là phương tiện). 

11. Phương tiện thủy nước ngoài là phương tiện thủy mang cờ quốc tịch nước 

ngoài. 

Điều 6. Bảo đảm an toàn, an ninh trong hoạt động đƣờng thủy nội địa 

1. Các công trình, hoạt động liên quan đến đường thủy nội địa phải được bảo 

đảm an toàn, an ninh theo quy định của Nghị định này và quy định khác có liên 

quan của pháp luật. 

2. Trách nhiệm bảo đảm an toàn, an ninh trong hoạt động đường thủy nội địa 

a) Chủ công trình thuộc kết cấu hạ tầng đường thủy nội địa, người khai thác 

cảng, bến thủy nội địa, khu neo đậu; tổ chức, cá nhân tổ chức hoạt động trên 

đường thủy nội địa có trách nhiệm bảo đảm và duy trì an toàn, an ninh công 
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trình, hoạt động trong quá trình đầu tư xây dựng, quản lý khai thác theo quy 

định của pháp luật; 

b) Ủy ban nhân dân các cấp, cơ quan quản lý chuyên ngành giao thông đường 

thủy nội địa, cơ quan, đơn vị liên quan có trách nhiệm tuyên truyền, hướng dẫn 

thực hiện các quy định về bảo đảm an toàn, an ninh đối với công trình và hoạt 

động liên quan đến đường thủy nội địa, cảng, bến thủy nội địa, khu neo đậu; 

kiểm tra, xử lý đối với hành vi vi phạm quy định về bảo đảm an toàn, an ninh 

đường thủy nội địa, cảng, bến thủy nội địa, khu neo đậu theo quy định. 

Điều 46. Bảo vệ môi trƣờng trong đầu tƣ xây dựng, bảo trì, cải tạo, nâng 

cấp kết cấu hạ tầng đƣờng thủy nội địa 

1. Chủ dự án các công trình xây dựng, bảo trì, cải tạo, nâng cấp kết cấu hạ tầng 

đường thủy nội địa có trách nhiệm: 

a) Tổ chức lập báo cáo đánh giá tác động môi trường hoặc kế hoạch bảo vệ môi 

trường trình cơ quan có thẩm quyền phê duyệt hoặc xác nhận theo quy định của 

pháp luật về bảo vệ môi trường; 

b) Xác định và bố trí kinh phí cho công tác bảo vệ môi trường trong tổng mức 

đầu tư của dự án; đưa biện pháp xử lý chất thải, biện pháp giảm thiểu tác động 

xấu đến môi trường trong báo cáo đánh giá tác động môi trường hoặc kế hoạch 

bảo vệ môi trường đã được cơ quan có thẩm quyền phê duyệt hoặc xác nhận 

vào thiết kế cơ sở, thiết kế kỹ thuật và hồ sơ mời thầu, hợp đồng với các nhà 

thầu thi công xây dựng của dự án; 

c) Tổ chức quản lý, giám sát và báo cáo cơ quan nhà nước có thẩm quyền công 

tác bảo vệ môi trường trong hoạt động thi công xây dựng dự án theo quy định 

của pháp luật xây dựng và bảo vệ môi trường. 

2. Nhà thầu thi công xây dựng phải tuân thủ các quy định của pháp luật bảo vệ 

môi trường, các tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật môi trường và đáp ứng đầy đủ 

yêu cầu về bảo vệ môi trường trong hợp đồng đã ký với chủ dự án. 

3. Nhà thầu tư vấn quan trắc, giám sát môi trường phải tuân thủ các quy trình 

kỹ thuật quan trắc môi trường, quy chuẩn kỹ thuật môi trường và chịu trách 

nhiệm trước chủ dự án, trước pháp luật về các thông tin, số liệu do mình tạo lập 

trong thực hiện công tác quan trắc, giám sát môi trường.  

Điều 47. Bảo vệ môi trƣờng trong khai thác cảng, bến thủy nội địa  

Người quản lý khai thác cảng, bến thủy nội địa có trách nhiệm: 

1. Xây dựng và thực hiện kế hoạch ứng phó sự cố tràn dầu theo quy định đối 

với cảng thủy nội địa và bến thủy nội địa kinh doanh xăng dầu. 

2. Bố trí nhân sự quản lý, thực hiện công tác bảo vệ môi trường cảng, bến. 

3. Thu gom, xử lý nước thải phát sinh trong quá trình hoạt động của cảng, bến 

bảo đảm quy chuẩn kỹ thuật môi trường; thực hiện quan trắc định kỳ nước thải 

trước và sau khi xử lý theo yêu cầu trong hồ sơ được duyệt; lưu giữ số liệu 

quan trắc để phục vụ kiểm tra hoạt động của hệ thống xử lý nước thải. 
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4. Thu gom, phân loại, lưu giữ các loại chất thải rắn, chất thải nguy hại phát 

sinh trong quá trình hoạt động của cảng, bến để xử lý hoặc thuê tổ chức có chức 

năng xử lý chất thải để tiếp nhận, vận chuyển và xử lý theo quy định. 

5. Bố trí phương tiện, dụng cụ, thiết bị tại cảng, bến để tiếp nhận chất thải rắn 

thông thường từ phương tiện, tàu biển, phương tiện thủy nước ngoài, thủy phi 

cơ; niêm yết, cung cấp danh sách tổ chức có chức năng xử lý chất thải nguy hại 

để tiếp nhận, vận chuyển và xử lý chất thải nguy hại phát sinh từ phương tiện, 

tàu biển, phương tiện thủy nước ngoài, thủy phi cơ. 

6. Giảm thiểu bụi và hạn chế tiếng ồn, độ rung gây ảnh hưởng xấu đối với môi 

trường xung quanh và người lao động. 

7. Bố trí cách ly và bảo đảm khoảng cách an toàn trong tiếp nhận, lưu kho hàng 

hóa nguy hiểm, hàng hóa dễ cháy nổ theo quy định. 

Điều 48. Bảo vệ môi trƣờng trong hoạt động đóng mới, sửa chữa, hoán cải, 

phục hồi và phá dỡ phƣơng tiện  

Chủ cơ sở đóng mới, sửa chữa, hoán cải, phục hồi và phá dỡ phương tiện có 

trách nhiệm: 

1. Xây dựng và thực hiện phương án bảo vệ môi trường, kế hoạch ứng phó sự 

cố tràn dầu theo quy định. 

2. Bố trí nhân sự quản lý, thực hiện công tác bảo vệ môi trường trong hoạt động 

của cơ sở. 

3. Thu gom, xử lý nước thải, chất thải rắn, chất thải nguy hại phát sinh trong 

quá trình hoạt động của cơ sở để xử lý theo quy định. 

KẾT THÖC 
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UBND TỈNH BÀ RỊA-VŨNG TÀU 

HỘI ĐỒNG THI TUYỂN CHỨC DANH 

 

CỘNG HÕA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc 

 

DANH MỤC TÀI LIỆU ÔN TẬP THI TUYỂN CHỨC DANH 

MÔN: KIẾN THỨC CHUNG NGHIỆP VỤ CHUYÊN NGÀNH 

Chức danh Cấp trƣởng ĐVSN 

(Công ty Dịch vụ bến xe và Ban Quản lý Bến xe Châu Đức) 

 

TT Tên văn bản Trích yếu 
Nội dung trọng tâm 

ôn tập 

PHẦN I. KIẾN THỨC CHUNG CỦA NGÀNH 

1 
Luật số 

52/2019/QH14 

Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của 

Luật cán bộ, công chức và Luật viên 

chức 

Các điều 25, 41, 45 

2 Luật giao thông 

đường bộ năm 

2008 

 Các Điều 3, 4, 5 

3 

Nghị định số 

10/2020/NĐ-CP 

ngày 17/01/2020 

 

Quy định về kinh doanh và điều kiện 

kinh doanh vận tải bằng xe ô tô 

Các Điều: 4, 5, 7, 12, 

13, 17, 18, 20, 22 

4 

Thông tư số 

12/2020/TT-

BGTVT  ngày 

29/05/2020 

Quy đinh về tổ chức, quản lý hoạt động 

vận tải bằng xe ô tô và dịch vụ hỗ trợ 

vận tải đường bộ. 

Các Điều: 3, 10, 12, 14, 

15, 20, 22, 29, 32, 33, 

38, 43, 46, 53 ,63, 65. 

5 

Thông tư số 

02/2021/TT-

BGTVT  ngày 

04/02/2021 

Sửa đổi, bổ sung một số điều của 

Thông tư số Thông tư số 12/2020/TT-

BGTVT  ngày 29/05/2020 Quy đinh về 

tổ chức, quản lý hoạt động vận tải bằng 

xe ô tô và dịch vụ hỗ trợ vận tải đường 

bộ. 

Các khoản: 5, 6, 8, 11 

Điều 1 

6 

Thông tư số 

73/2015/TT-

BGTVT ngày 

11/11/2015 

Ban hành quy chuẩn kỹ thuật quốc gia 

về bến xe khách 
Toàn bộ QCVN 

7 
QCVN 

10:2015/BGVT 

Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về chất 

lượng an toàn kỹ thuật và bảo vệ môi 

trường đối với xe ô tô khách thành phố 

Toàn bộ Quy chuẩn 

 

 

  



 52 

ĐỀ CƢƠNG 

THI TUYỂN CÔNG CHỨC: 

VỊ TRÍ QUẢN LÝ VẬN TẢI 

 

PHẦN 1. KIẾN THỨC CHUNG VỀ VIÊN CHỨC 

“Điều 25. Các loại hợp đồng làm việc 

1. Hợp đồng làm việc xác định thời hạn là hợp đồng mà trong đó hai bên xác định thời hạn, 

thời điểm chấm dứt hiệu lực của hợp đồng trong khoảng thời gian từ đủ 12 tháng đến 60 

tháng. 

Hợp đồng làm việc xác định thời hạn áp dụng đối với người được tuyển dụng làm viên chức 

kể từ ngày 01 tháng 7 năm 2020, trừ trường hợp quy định tại điểm b và điểm c khoản 2 Điều 

này. 

2. Hợp đồng làm việc không xác định thời hạn là hợp đồng mà trong đó hai bên không xác 

định thời hạn, thời điểm chấm dứt hiệu lực của hợp đồng. Hợp đồng làm việc không xác định 

thời hạn áp dụng đối với các trường hợp sau đây: 

a) Viên chức được tuyển dụng trước ngày 01 tháng 7 năm 2020; 

b) Cán bộ, công chức chuyển sang làm viên chức theo quy định tại điểm b khoản 1 Điều 58 

của Luật này; 

c) Người được tuyển dụng làm viên chức làm việc tại vùng có điều kiện kinh tế - xã hội đặc 

biệt khó khăn. 

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

“Điều 41. Nội dung đánh giá viên chức 

1. Việc đánh giá viên chức được xem xét theo các nội dung sau đây: 

a) Chấp hành đường lối, chủ trương, chính sách của Đảng và pháp luật của Nhà nước, quy 

định của cơ quan, tổ chức, đơn vị; 

b) Kết quả thực hiện công việc hoặc nhiệm vụ theo hợp đồng làm việc đã ký kết, theo kế 

hoạch đề ra hoặc theo công việc cụ thể được giao; tiến độ, chất lượng thực hiện nhiệm vụ. 

Việc đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ phải gắn với vị trí việc làm, thể hiện thông qua 

công việc, sản phẩm cụ thể; 

c) Việc thực hiện quy định về đạo đức nghề nghiệp; 

d) Tinh thần trách nhiệm, thái độ phục vụ nhân dân, tinh thần hợp tác với đồng nghiệp và 

việc thực hiện quy tắc ứng xử của viên chức; 

đ) Việc thực hiện các nghĩa vụ khác của viên chức. 

2. Ngoài các nội dung quy định tại khoản 1 Điều này, viên chức quản lý còn được đánh giá 

theo các nội dung sau đây: 

a) Năng lực quản lý, điều hành và tổ chức thực hiện nhiệm vụ; 
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b) Kế hoạch làm việc theo năm, quý, tháng và kết quả hoạt động của cơ quan, tổ chức, đơn vị 

được giao quản lý; việc đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ của cá nhân phải gắn với kết 

quả thực hiện nhiệm vụ của cơ quan, tổ chức, đơn vị trực tiếp phụ trách. Mức xếp loại chất 

lượng của cá nhân không cao hơn mức xếp loại chất lượng của cơ quan, tổ chức, đơn vị trực 

tiếp phụ trách. 

3. Việc đánh giá viên chức được thực hiện như sau: 

a) Đánh giá hàng năm; đánh giá trước khi kết thúc thời gian tập sự, ký kết tiếp hợp đồng làm 

việc, thay đổi vị trí việc làm; đánh giá trước khi xét khen thưởng, kỷ luật, bổ nhiệm, bổ 

nhiệm lại, quy hoạch; 

b) Căn cứ vào đặc thù công việc của cơ quan, tổ chức, đơn vị, người đứng đầu cơ quan có 

thẩm quyền quản lý viên chức ban hành hoặc giao người đứng đầu cơ quan, tổ chức trực tiếp 

sử dụng viên chức ban hành quy định đánh giá viên chức theo quý, tháng hoặc tuần phù hợp 

với đặc thù công việc của cơ quan, tổ chức, đơn vị mình, bảo đảm công khai, dân chủ, khách 

quan, định lượng bằng kết quả, sản phẩm cụ thể; kết quả đánh giá là căn cứ để thực hiện 

đánh giá viên chức quy định tại điểm a khoản này. 

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

Điều 45. Chế độ thôi việc 

1. Khi chấm dứt hợp đồng làm việc, viên chức được hưởng trợ cấp thôi việc, trợ cấp mất việc 

làm hoặc chế độ bảo hiểm thất nghiệp theo quy định của pháp luật về lao động và pháp luật 

về bảo hiểm xã hội, trừ trường hợp quy định tại khoản 2 Điều này. 

2. Viên chức không được hưởng trợ cấp thôi việc nếu thuộc một trong các trường hợp sau: 

a) Bị buộc thôi việc; 

b) Đơn phương chấm dứt hợp đồng làm việc mà vi phạm quy định tại các khoản 4, 5 và 6 

Điều 29 của Luật này; 

c) Chấm dứt hợp đồng làm việc theo quy định tại khoản 5 Điều 28 của Luật này 

 

 

PHẦN 2. KIẾN THỨC CHUNG CỦA NGÀNH 

LUẬT GIAO THÔNG ĐƢỜNG BỘ 2008 (Luật số 23/2008/QH12) 

(Các điều số 3, 4, 5, 6, 7) 

Điều 3. Giải thích từ ngữ 
Trong Luật này, các từ ngữ dưới đây được hiểu như sau: 

1. Đường bộ gồm đường, cầu đường bộ, hầm đường bộ, bến phà đường bộ. 

2. Công trình đường bộ gồm đường bộ, nơi dừng xe, đỗ xe trên đường bộ, đèn tín 

hiệu, biển báo hiệu, vạch kẻ đường, cọc tiêu, rào chắn, đảo giao thông, dải phân cách, 

cột cây số, tường, kè, hệ thống thoát nước, trạm kiểm tra tải trọng xe, trạm thu phí và 

các công trình, thiết bị phụ trợ đường bộ khác. 

3. Kết cấu hạ tầng giao thông đường bộ gồm công trình đường bộ, bến xe, bãi đỗ xe, 

trạm dừng nghỉ và các công trình phụ trợ khác trên đường bộ phục vụ giao thông và 

hành lang an toàn đường bộ. 

4. Đất của đường bộ là phần đất trên đó công trình đường bộ được xây dựng và phần 

đất dọc hai bên đường bộ để quản lý, bảo trì, bảo vệ công trình đường bộ.  

5. Hành lang an toàn đường bộ là dải đất dọc hai bên đất của đường bộ, tính từ mép 

ngoài đất của đường bộ ra hai bên để bảo đảm an toàn giao thông đường bộ. 
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6. Phần đường xe chạy là phần của đường bộ được sử dụng cho phương tiện giao 

thông qua lại.  

7. Làn đường là một phần của phần đường xe chạy được chia theo chiều dọc của 

đường, có bề rộng đủ cho xe chạy an toàn.  

8. Khổ giới hạn của đường bộ là khoảng trống có kích thước giới hạn về chiều cao, 

chiều rộng của đường, cầu, bến phà, hầm đường bộ để các xe kể cả hàng hóa xếp trên 

xe đi qua được an toàn. 

9. Đường phố là đường đô thị, gồm lòng đường và hè phố. 

10. Dải phân cách là bộ phận của đường để phân chia mặt đường thành hai chiều xe 

chạy riêng biệt hoặc để phân chia phần đường của xe cơ giới và xe thô sơ. Dải phân 

cách gồm loại cố định và loại di động.  

11. Nơi đường giao nhau cùng mức (sau đây gọi là nơi đường giao nhau) là nơi hai 

hay nhiều đường bộ gặp nhau trên cùng một mặt phẳng, gồm cả mặt bằng hình thành 

vị trí giao nhau đó. 

12. Đường cao tốc là đường dành cho xe cơ giới, có dải phân cách chia đường cho xe 

chạy hai chiều riêng biệt; không giao nhau cùng mức với một hoặc các đường khác; 

được bố trí đầy đủ trang thiết bị phục vụ, bảo đảm giao thông liên tục, an toàn, rút 

ngắn thời gian hành trình và chỉ cho xe ra, vào ở những điểm nhất định. 

13. Đường chính là đường bảo đảm giao thông chủ yếu trong khu vực.  

14. Đường nhánh là đường nối vào đường chính. 

15. Đường ưu tiên là đường mà trên đó phương tiện tham gia giao thông đường bộ 

được các phương tiện giao thông đến từ hướng khác nhường đường khi qua nơi 

đường giao nhau, được cắm biển báo hiệu đường ưu tiên. 

16. Đường gom là đường để gom hệ thống đường giao thông nội bộ của các khu đô 

thị, công nghiệp, kinh tế, dân cư, thương mại - dịch vụ và các đường khác vào đường 

chính hoặc vào đường nhánh trước khi đấu nối vào đường chính.  

17. Phương tiện giao thông đường bộ gồm phương tiện giao thông cơ giới đường bộ, 

phương tiện giao thông thô sơ đường bộ. 

18. Phương tiện giao thông cơ giới đường bộ (sau đây gọi là xe cơ giới) gồm xe ô tô; 

máy kéo; rơ moóc hoặc sơ mi rơ moóc được kéo bởi xe ô tô, máy kéo; xe mô tô hai 

bánh; xe mô tô ba bánh; xe gắn máy (kể cả xe máy điện) và các loại xe tương tự.  

19. Phương tiện giao thông thô sơ đường bộ (sau đây gọi là xe thô sơ) gồm xe đạp 

(kể cả xe đạp máy), xe xích lô, xe lăn dùng cho người khuyết tật, xe súc vật kéo và 

các loại xe tương tự. 

20. Xe máy chuyên dùng gồm xe máy thi công, xe máy nông nghiệp, lâm nghiệp và 

các loại xe đặc chủng khác sử dụng vào mục đích quốc phòng, an ninh có tham gia 

giao thông đường bộ. 

21. Phương tiện tham gia giao thông đường bộ gồm phương tiện giao thông đường 

bộ và xe máy chuyên dùng. 

22. Người tham gia giao thông gồm người điều khiển, người sử dụng phương tiện 

tham gia giao thông đường bộ; người điều khiển, dẫn dắt súc vật; người đi bộ trên 

đường bộ. 

23. Người điều khiển phương tiện gồm người điều khiển xe cơ giới, xe thô sơ, xe máy 

chuyên dùng tham gia giao thông đường bộ. 

24. Người lái xe là người điều khiển xe cơ giới. 

25. Người điều khiển giao thông là cảnh sát giao thông; người được giao nhiệm vụ 

hướng dẫn giao thông tại nơi thi công, nơi ùn tắc giao thông, ở bến phà, tại cầu đường 

bộ đi chung với đường sắt. 

26. Hành khách là người được chở trên phương tiện vận tải hành khách đường bộ, có 

trả tiền. 
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27. Hành lý là vật phẩm mà hành khách mang theo trên cùng phương tiện hoặc gửi 

theo phương tiện khác. 

28. Hàng hóa là máy móc, thiết bị, nguyên vật liệu, nhiên liệu, hàng tiêu dùng, động 

vật sống và các động sản khác được vận chuyển bằng phương tiện giao thông đường 

bộ. 

29. Hàng nguy hiểm là hàng hóa có chứa các chất nguy hiểm khi chở trên đường có 

khả năng gây nguy hại tới tính mạng, sức khỏe con người, môi trường, an toàn và an 

ninh quốc gia. 

30. Vận tải đường bộ là hoạt động sử dụng phương tiện giao thông đường bộ để vận 

chuyển người, hàng hóa trên đường bộ. 

31. Người vận tải là tổ chức, cá nhân sử dụng phương tiện giao thông đường bộ để 

thực hiện hoạt động vận tải đường bộ. 

32. Cơ quan quản lý đường bộ là cơ quan thực hiện chức năng quản lý nhà nước 

chuyên ngành thuộc Bộ Giao thông vận tải; cơ quan chuyên môn thuộc Ủy ban nhân 

dân tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương (sau đây gọi chung là cấp tỉnh), Ủy ban 

nhân dân huyện, quận, thị xã, thành phố thuộc tỉnh (sau đây gọi chung là cấp huyện); 

Ủy ban nhân dân xã, phường, thị trấn (sau đây gọi chung là cấp xã). 

Điều 4. Nguyên tắc hoạt động giao thông đƣờng bộ 
1. Hoạt động giao thông đường bộ phải bảo đảm thông suốt, trật tự, an toàn, hiệu quả; 

góp phần phát triển kinh tế - xã hội, bảo đảm quốc phòng, an ninh và bảo vệ môi 

trường. 

2. Phát triển giao thông đường bộ theo quy hoạch, từng bước hiện đại và đồng bộ; gắn kết 

phương thức vận tải đường bộ với các phương thức vận tải khác. 

3. Quản lý hoạt động giao thông đường bộ được thực hiện thống nhất trên cơ sở phân 

công, phân cấp trách nhiệm, quyền hạn cụ thể, đồng thời có sự phối hợp chặt chẽ giữa 

các bộ, ngành và chính quyền địa phương các cấp. 

4. Bảo đảm trật tự, an toàn giao thông đường bộ là trách nhiệm của cơ quan, tổ chức, 

cá nhân.  

5. Người tham gia giao thông phải có ý thức tự giác, nghiêm chỉnh chấp hành quy tắc 

giao thông, giữ gìn an toàn cho mình và cho người khác. Chủ phương tiện và người 

điều khiển phương tiện phải chịu trách nhiệm trước pháp luật về việc bảo đảm an toàn 

của phương tiện tham gia giao thông đường bộ. 

6. Mọi hành vi vi phạm pháp luật giao thông đường bộ phải được phát hiện, ngăn 

chặn kịp thời, xử lý nghiêm minh, đúng pháp luật. 

Điều 5. Chính sách phát triển giao thông đƣờng bộ 
1. Nhà nước tập trung các nguồn lực phát triển giao thông đường bộ, ưu tiên đầu tư 

phát triển kết cấu hạ tầng giao thông đường bộ ở vùng kinh tế trọng điểm, các thành 

phố, miền núi, vùng sâu, vùng xa, biên giới, hải đảo, vùng dân tộc thiểu số; có chính 

sách huy động các nguồn lực để quản lý, bảo trì đường bộ. 

2. Nhà nước có chính sách ưu tiên phát triển vận tải hành khách công cộng; hạn chế 

sử dụng phương tiện giao thông cá nhân ở các thành phố.  

3. Nhà nước khuyến khích, tạo điều kiện cho tổ chức, cá nhân Việt Nam và nước 

ngoài đầu tư, kinh doanh khai thác kết cấu hạ tầng giao thông đường bộ và hoạt động 

vận tải đường bộ; nghiên cứu, ứng dụng khoa học, công nghệ tiên tiến và đào tạo 

nguồn nhân lực trong lĩnh vực giao thông đường bộ. 

 

PHẦN 2. KIẾN THỨC CHUYÊN NGÀNH 

 

3. Nghị định số 10/2020/NĐ-CP ngày 17/01/2020 Quy định về kinh doanh và 

điều kiện kinh doanh vận tải bằng xe ô tô; 
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 (Các điều: 4, 5, 7, 12, 13, 17, 18, 20, 22) 

Điều 4. Kinh doanh vận tải hành khách bằng xe ô tô theo tuyến cố định 
1. Doanh nghiệp, hợp tác xã có Giấy phép kinh doanh vận tải bằng xe ô tô, trong 

đó có loại hình kinh doanh vận tải hành khách theo tuyến cố định thì được đăng ký 

khai thác tuyến theo quy định tại Điều 20 của Nghị định này. 

2. Tuyến cố định phải xuất phát và kết thúc tại bến xe khách từ loại 1 đến loại 6. 

Đối với các khu vực vùng sâu, vùng xa, khu vực có điều kiện kinh tế - xã hội khó 

khăn mà chưa có bến xe khách từ loại 1 đến loại 6 thì cho phép tuyến vận tải hành 

khách cố định được xuất phát và kết thúc tại bến xe dưới loại 6. 

3. Nội dung quản lý tuyến 

a) Xây dựng, điều chỉnh, bổ sung và công bố danh mục mạng lưới tuyến; 

b) Thông báo biểu đồ chạy xe theo tuyến và cập nhật vào danh mục mạng lưới 

tuyến các nội dung gồm: Tổng số chuyến xe tối đa được khai thác trên tuyến, giãn 

cách thời gian tối thiểu giữa các chuyến xe liền kề, giờ xuất bến của các chuyến xe đã 

có đơn vị tham gia khai thác; danh sách đơn vị đang khai thác tuyến; xây dựng và 

thông báo điểm dừng đón, trả khách trên các tuyến; 

c) Theo dõi, tổng hợp kết quả hoạt động vận tải của các doanh nghiệp, hợp tác 

xã, bến xe trên tuyến; thống kê sản lượng hành khách. 

4. Xe ô tô kinh doanh vận tải hành khách theo tuyến cố định 

a) Phải có chỗ ưu tiên cho người khuyết tật, người cao tuổi và phụ nữ mang thai; 

b) Phải có phù hiệu “XE TUYẾN CỐ ĐỊNH” và được dán cố định phía bên phải 

mặt trong kính trước của xe; 

c) Phải được niêm yết đầy đủ các thông tin trên xe. 

5. Xe ô tô sử dụng để vận tải trung chuyển hành khách phải có phù hiệu “XE 

TRUNG CHUYỂN” và được dán cố định phía bên phải mặt trong kính trước của xe; 

phải được niêm yết đầy đủ các thông tin trên xe. 

6. Quy định đối với hoạt động tăng cường phương tiện để giải tỏa hành khách 

trên tuyến cố định 

a) Tăng cường phương tiện vào các dịp Lễ, Tết và các kỳ thi trung học phổ 

thông Quốc gia, tuyển sinh đại học, cao đẳng: Doanh nghiệp, hợp tác xã khai thác 

tuyến cố định căn cứ vào nhu cầu đi lại, thống nhất với bến xe khách xây dựng 

phương án tăng cường phương tiện trên tuyến; báo cáo đến Sở Giao thông vận tải hai 

đầu tuyến để tổng hợp và ban hành kế hoạch thực hiện chung; 

b) Tăng cường phương tiện vào các ngày cuối tuần (thứ sáu, thứ bảy và chủ 

nhật) có lượng khách tăng đột biến: Doanh nghiệp, hợp tác xã khai thác tuyến cố định 

căn cứ vào nhu cầu đi lại, thống nhất với bến xe khách xây dựng phương án tăng 

cường phương tiện trên tuyến; thông báo đến Sở Giao thông vận tải hai đầu tuyến để 

thực hiện trong năm. Căn cứ phương án tăng cường phương tiện đã thông báo đến Sở 

Giao thông vận tải hai đầu tuyến và lưu lượng khách thực tế tại bến xe, bến xe khách 

xác nhận chuyến xe tăng cường vào Lệnh vận chuyển của doanh nghiệp, hợp tác xã 

khai thác tuyến khi thực hiện. Xe sử dụng để tăng cường là xe đa được cấp phù hiệu 

“XE TUYẾN CỐ ĐỊNH”, “XE HỢP ĐỒNG”, biển hiệu “XE Ô TÔ VẬN TẢI 

KHÁCH DU LỊCH” còn giá trị sử dụng. 

7. Đơn vị kinh doanh bến xe khách cung cấp các dịch vụ hỗ trợ vận tải cho 

doanh nghiệp, hợp tác xã kinh doanh vận tải hành khách theo tuyến cố định đúng nội 

dung hợp đồng đã ký kết; kiểm tra việc thực hiện điều kiện đối với xe ô tô, lái xe và 

xác nhận vào Lệnh vận chuyển; chỉ cho xe vận chuyển hành khách xuất bến nếu đủ 

điều kiện. 

8. Trước ngày 01 tháng 7 năm 2020 đối với các bến xe khách từ loại 1 đến loại 4 

và trước ngày 01 tháng 7 năm 2021 đối với các bến xe khách còn lại phải sử dụng 
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phần mềm quản lý bến xe khách để quản lý hoạt động xe ra, vào bến và cung cấp 

thông tin (gồm: tên bến xe; tên doanh nghiệp, hợp tác xã vận tải; họ và tên lái xe; biển 

kiểm soát xe; tuyến hoạt động; giờ xe xuất bến; số lượng hành khách khi xe xuất bến 

thực tế) trên Lệnh vận chuyển của từng chuyến xe hoạt động tại bến về Tổng cục 

Đường bộ Việt Nam. Từ ngày 01 tháng 7 năm 2022, trước khi xe xuất bến doanh 

nghiệp, hợp tác xã kinh doanh vận tải hành khách bằng xe ô tô theo tuyến cố định 

thực hiện cung cấp nội dung (gồm: tên bến xe; tên doanh nghiệp, hợp tác xã vận tải; 

họ và tên lái xe; biển kiểm soát xe; tuyến hoạt động; giờ xe xuất bến; số lượng hành 

khách khi xe xuất bến thực tế) trên Lệnh vận chuyển qua phần mềm của Bộ Giao 

thông vận tải. 

Điều 5. Kinh doanh vận tải hành khách bằng xe buýt theo tuyến cố định 
1. Doanh nghiệp, hợp tác xã có Giấy phép kinh doanh vận tải bằng ô tô, trong 

đó có loại hình kinh doanh vận tải hành khách bằng xe buýt theo tuyến cố định thì 

được tham gia đấu thầu hoặc đặt hàng khai thác tuyến xe buýt trong danh mục mạng 

lưới tuyến đã công bố. 

2. Xe ô tô kinh doanh vận tải hành khách bằng xe buýt 

a) Phải có chỗ ưu tiên cho người khuyết tật, người cao tuổi và phụ nữ mang thai; 

b) Phải có phù hiệu “XE BUÝT” và được dán cố định phía bên phải mặt trong 

kính trước của xe; phải được niêm yết đầy đủ các thông tin trên xe; 

c) Phải có sức chứa từ 17 chỗ trở lên. Vị trí, số chỗ ngồi, chỗ đứng cho hành 

khách và các quy định kỹ thuật khác đối với xe buýt theo quy chuẩn kỹ thuật do Bộ 

Giao thông vận tải ban hành. Đối với hoạt động kinh doanh vận tải hành khách bằng 

xe buýt trên các tuyến có hành trình bắt buộc phải qua cầu có trọng tải cho phép tham 

gia giao thông từ 05 tấn trở xuống hoặc trên 50% lộ trình tuyến là đường từ cấp IV 

trở xuống (hoặc đường bộ đô thị có mặt cắt ngang từ 07 mét trở xuống) được sử dụng 

xe ô tô có sức chứa từ 12 đến dưới 17 chỗ. 

3. Nội dung quản lý tuyến 

a) Xây dựng, điều chỉnh, bổ sung và công bố danh mục mạng lưới tuyến, biểu 

đồ chạy xe trên các tuyến, giá vé (đối với tuyến có trợ giá) và các chính sách hỗ trợ 

của nhà nước về khuyến khích phát triển vận tải hành khách công cộng bằng xe buýt 

trên địa bàn địa phương; 

b) Quy định và tổ chức đấu thầu, đặt hàng khai thác tuyến xe buýt trong danh 

mục mạng lưới tuyến; 

c) Xây dựng, bảo trì và quản lý kết cấu hạ tầng phục vụ hoạt động xe buýt; 

quyết định tiêu chí kỹ thuật, vị trí điểm đầu, điểm cuối và điểm dừng của tuyến xe 

buýt trên địa bàn địa phương; 

d) Theo dõi, tổng hợp kết quả hoạt động vận tải của các doanh nghiệp, hợp tác 

xã trên tuyến; thống kê sản lượng hành khách. 

4. Trước ngày 01 tháng 7 năm 2022, doanh nghiệp, hợp tác xã hoạt động kinh 

doanh vận tải hành khách bằng xe buýt phải cung cấp thông tin (gồm: tên doanh 

nghiệp, hợp tác xã vận tải; họ và tên lái xe; biển kiểm soát xe; tuyến hoạt động; giờ xe 

xuất bến) trên Lệnh vận chuyển của từng chuyến xe thông qua phần mềm của Bộ 

Giao thông vận tải. 

5. Xe buýt được ưu tiên bố trí nơi dừng, đỗ để đón, trả khách tại các bến xe, nhà 

ga, sân bay, bến cảng, khu du lịch, điểm du lịch, cơ sở lưu trú du lịch, điểm tham 

quan du lịch, địa điểm văn hóa, thể thao, trung tâm thương mại, đầu mối giao thông 

và các địa điểm kết nối với các phương thức vận tải khác; được ưu tiên hoạt động khi 

tổ chức giao thông tại đô thị. 

Điều 7. Kinh doanh vận tải hành khách theo hợp đồng 
1. Xe ô tô kinh doanh vận tải hành khách theo hợp đồng 
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a) Phải có phù hiệu “XE HỢP ĐỒNG” và được dán cố định phía bên phải mặt 

trong kính trước của xe; phải được niêm yết các thông tin khác trên xe; 

b) Phải được niêm yết (dán cố định) cụm từ “XE HỢP ĐỒNG” làm bằng vật 

liệu phản quang trên kính phía trước và kính phía sau xe; với kích thước tối thiểu của 

cụm từ “XE HỢP ĐỒNG” là 06 x 20 cm; 

c) Thực hiện quy định tại điểm c khoản 1 Điều 6 của Nghị định này. 

2. Hợp đồng vận chuyển phải được đàm phán và ký kết trước khi thực hiện vận 

chuyển giữa đơn vị kinh doanh vận tải hành khách theo hợp đồng với người thuê vận 

tải có nhu cầu thuê cả chuyến xe (bao gồm cả thuê người lái xe). 

3. Đơn vị kinh doanh vận tải hành khách theo hợp đồng và lái xe  

a) Chỉ được ký hợp đồng vận chuyển với người thuê vận tải có nhu cầu thuê cả 

chuyến xe (bao gồm cả thuê người lái xe); chỉ được đón, trả khách theo đúng địa 

điểm trong hợp đồng vận chuyển đã ký kết; 

b) Không được gom khách, đón khách ngoài danh sách đính kèm theo hợp đồng 

đã ký do đơn vị kinh doanh vận tải cung cấp; không được xác nhận đặt chỗ cho từng 

hành khách đi xe, không được bán vé hoặc thu tiền đối với từng hành khách đi xe 

dưới mọi hình thức; không được ấn định hành trình, lịch trình cố định để phục vụ cho 

nhiều hành khách hoặc nhiều người thuê vận tải khác nhau; 

c) Không được đón, trả khách thường xuyên lặp đi lặp lại hàng ngày tại trụ sở 

chính, trụ sở chi nhánh, văn phòng đại diện hoặc tại một địa điểm cố định khác do 

đơn vị kinh doanh vận tải thuê, hợp tác kinh doanh; 

d) Trong thời gian một tháng, mỗi xe ô tô không được thực hiện quá 30% tổng 

số chuyến của xe đó có điểm đầu trùng lặp và điểm cuối trùng lặp, phạm vi trùng lặp 

được tính tại một địa điểm hoặc tại nhiều địa điểm nằm trên cùng một tuyến phố (một 

tuyến đường), ngõ (hẻm) trong đô thị; việc xác định điểm đầu, điểm cuối trùng lặp 

được thực hiện thông qua dữ liệu từ thiết bị giám sát hành trình của xe và hợp đồng 

vận chuyển đã ký kết. 

4. Khi vận chuyển hành khách, ngoài các giấy tờ phải mang theo theo quy định 

của Luật giao thông đường bộ, lái xe còn phải thực hiện các quy định sau: 

a) Mang theo hợp đồng vận chuyển bằng văn bản giấy của đơn vị kinh doanh 

vận tải đã ký kết (trừ trường hợp quy định tại điểm c khoản này); 

b) Mang theo danh sách hành khách có dấu xác nhận của đơn vị kinh doanh vận 

tải (trừ trường hợp quy định tại điểm c khoản này); 

c) Trường hợp sử dụng hợp đồng điện tử, lái xe phải có thiết bị để truy cập được 

nội dung của hợp đồng điện tử và danh sách hành khách kèm theo do đơn vị kinh 

doanh vận tải cung cấp; 

d) Lái xe không phải áp dụng quy định tại điểm a, điểm b và điểm c khoản này 

trong trường hợp thực hiện hợp đồng vận chuyển phục vụ đám tang, đám cưới. 

5. Đơn vị kinh doanh vận tải hành khách theo hợp đồng trước khi thực hiện vận 

chuyển hành khách phải cung cấp đầy đủ các nội dung tối thiểu của hợp đồng vận 

chuyển theo quy định tại khoản 2 (trừ điểm e, điểm g) Điều 15 của Nghị định này đến 

Sở Giao thông vận tải nơi cấp Giấy phép kinh doanh vận tải bằng văn bản hoặc qua 

thư điện tử (Email). Từ ngày 01 tháng 01 năm 2022, đơn vị kinh doanh vận tải hành 

khách theo hợp đồng thực hiện cung cấp đầy đủ các nội dung tối thiểu của hợp đồng 

vận chuyển qua phần mềm của Bộ Giao thông vận tải. 

6. Đơn vị kinh doanh vận tải hành khách theo hợp đồng, lái xe vận chuyển học 

sinh, sinh viên, cán bộ công nhân viên đi học, đi làm việc 

a) Trước khi thực hiện hợp đồng, đơn vị kinh doanh vận tải phải thực hiện việc 

thông báo một lần các nội dung tối thiểu của hợp đồng theo quy định tại khoản 2 (trừ 
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điểm e, điểm g) Điều 15 của Nghị định này; phải thông báo lại khi có sự thay đổi về 

hành trình, thời gian vận chuyển hoặc các điểm dừng đỗ, đón trả khách; 

b) Vận chuyển đúng đối tượng (học sinh, sinh viên, cán bộ công nhân viên đi 

học, đi làm việc) và không phải thực hiện các nội dung được quy định tại điểm c, 

điểm d khoản 3, điểm b, điểm c khoản 4 và khoản 5 Điều này. 

7. Ngoài hoạt động cấp cứu người, phục vụ các nhiệm vụ khẩn cấp như thiên tai, 

địch họa theo yêu cầu của lực lượng chức năng, xe ô tô vận chuyển hành khách theo 

hợp đồng không được đón, trả khách ngoài các địa điểm ghi trong hợp đồng. 

8. Sở Giao thông vận tải thông báo danh sách các xe được cấp phù hiệu xe hợp 

đồng đến Ủy ban nhân dân xã, phường, thị trấn nơi đơn vị kinh doanh vận tải đặt trụ 

sở chính hoặc trụ sở chi nhánh để phối hợp quản lý. 

Điều 12. Quy định về thiết bị giám sát hành trình của xe 
1. Xe ô tô kinh doanh vận tải hành khách, xe ô tô kinh doanh vận tải hàng hóa 

và xe trung chuyển phải lắp thiết bị giám sát hành trình. 

2. Thiết bị giám sát hành trình của xe ô tô phải tuân thủ theo quy chuẩn kỹ thuật 

Quốc gia và đảm bảo tình trạng kỹ thuật tốt, hoạt động liên tục trong thời gian xe 

tham gia giao thông. 

3. Thiết bị giám sát hành trình của xe ô tô phải bảo đảm tối thiểu các yêu cầu 

sau đây: 

a) Lưu trữ và truyền dẫn các thông tin gồm: Hành trình, tốc độ vận hành, thời 

gian lái xe liên tục về hệ thống dữ liệu giám sát hành trình của Bộ Giao thông vận tải 

(Tổng cục Đường bộ Việt Nam); 

b) Thông tin từ thiết bị giám sát hành trình của xe được sử dụng trong quản lý 

nhà nước về hoạt động vận tải, quản lý hoạt động của đơn vị kinh doanh vận tải và 

được kết nối, chia sẻ với Bộ Công an (Cục Cảnh sát giao thông), Bộ Tài chính (Tổng 

cục Thuế) để thực hiện quản lý nhà nước về trật tự, an toàn giao thông; an ninh, trật 

tự; thuế. 

4. Tổng cục Đường bộ Việt Nam lưu trữ dữ liệu vi phạm của các phương tiện 

trong thời gian 03 năm. 

5. Đơn vị kinh doanh vận tải thực hiện duy trì hoạt động thiết bị giám sát hành 

trình để đảm bảo cung cấp được các thông tin theo quy định tại điểm a khoản 3 của 

Điều này. 

6. Đơn vị kinh doanh vận tải và lái xe kinh doanh vận tải không được sử dụng 

các biện pháp kỹ thuật, trang thiết bị ngoại vi, các biện pháp khác để can thiệp vào 

quá trình hoạt động, phá (hoặc làm nhiễu) sóng GPS, GSM hoặc làm sai lệch dữ liệu 

của thiết bị giám sát hành trình của xe ô tô. Trước khi điều khiển phương tiện tham 

gia giao thông, lái xe phải sử dụng thẻ nhận dạng lái xe của mình để đăng nhập thông 

tin qua đầu đọc thẻ của thiết bị giám sát hành trình của xe và đăng xuất khi kết thúc 

lái xe để làm cơ sở xác định thời gian lái xe liên tục và thời gian làm việc trong ngày. 

Điều 13. Điều kiện kinh doanh vận tải hành khách bằng xe ô tô 
1. Điều kiện đối với xe ô tô kinh doanh vận tải hành khách 

a) Phải thuộc quyền sở hữu hoặc quyền sử dụng hợp pháp theo hợp đồng thuê 

phương tiện bằng văn bản của đơn vị kinh doanh vận tải hành khách bằng xe ô tô với 

tổ chức, cá nhân hoặc hợp đồng hợp tác kinh doanh theo quy định của pháp luật. 

Trường hợp xe đăng ký thuộc sở hữu của thành viên hợp tác xã phải có hợp 

đồng dịch vụ giữa thành viên với hợp tác xã, trong đó quy định hợp tác xã có quyền, 

trách nhiệm và nghĩa vụ quản lý, sử dụng, điều hành xe ô tô thuộc sở hữu của thành 

viên hợp tác xã; 

b) Xe ô tô kinh doanh vận tải hành khách theo tuyến cố định phải có sức chứa từ 

09 chỗ trở lên (kể cả người lái xe) và có niên hạn sử dụng như sau: Không quá 15 
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năm (tính từ năm sản xuất) đối với xe hoạt động trên tuyến cự ly trên 300 ki-lô-mét, 

không quá 20 năm (tính từ năm sản xuất) đối với xe hoạt động trên tuyến có cự ly từ 

300 ki-lô-mét trở xuống; 

c) Xe ô tô kinh doanh vận tải hành khách bằng xe buýt có niên hạn sử dụng 

không quá 20 năm (tính từ năm sản xuất); 

d) Xe taxi phải có sức chứa dưới 09 chỗ (kể cả người lái) và có niên hạn sử 

dụng không quá 12 năm (tính từ năm sản xuất); không sử dụng xe cải tạo từ xe có sức 

chứa từ 09 chỗ trở lên thành xe ô tô dưới 09 chỗ (kể cả người lái xe) hoặc xe có kích 

thước, kiểu dáng tương tự xe từ 09 chỗ trở lên để kinh doanh vận tải hành khách bằng 

xe taxi; 

đ) Xe ô tô kinh doanh vận tải khách du lịch có niên hạn sử dụng không quá 15 

năm (tính từ năm sản xuất). Xe ô tô kinh doanh vận tải hành khách theo hợp đồng có 

niên hạn sử dụng như sau: Không quá 15 năm (tính từ năm sản xuất) đối với xe hoạt 

động trên hành trình có cự ly trên 300 ki-lô-mét, không quá 20 năm (tính từ năm sản 

xuất) đối với xe hoạt động trên hành trình có cự ly từ 300 ki-lô-mét trở xuống. 

Riêng xe ô tô kinh doanh vận tải hành khách du lịch và xe ô tô kinh doanh vận 

tải hành khách theo hợp đồng có sức chứa dưới 09 chỗ (kể cả người lái) sử dụng hợp 

đồng điện tử có niên hạn sử dụng không quá 12 năm (tính từ năm sản xuất). 

2. Trước ngày 01 tháng 7 năm 2021, xe ô tô kinh doanh vận tải hành khách có 

sức chứa từ 09 chỗ (kể cả người lái xe) trở lên phải lắp camera đảm bảo ghi, lưu trữ 

hình ảnh trên xe (bao gồm cả lái xe và cửa lên xuống của xe) trong quá trình xe tham 

gia giao thông. Dữ liệu hình ảnh được cung cấp cho cơ quan Công an, Thanh tra giao 

thông và cơ quan cấp giấy phép, bảo đảm giám sát công khai, minh bạch. Thời gian 

lưu trữ hình ảnh trên xe đảm bảo như sau: 

a) Tối thiểu 24 giờ gần nhất đối với xe hoạt động trên hành trình có cự ly đến 

500 ki-lô-mét; 

b) Tối thiểu 72 giờ gần nhất đối với xe hoạt động trên hành trình có cự ly trên 

500 ki-lô-mét. 

Điều 17. Cấp Giấy phép kinh doanh vận tải bằng xe ô tô 
1. Đơn vị kinh doanh vận tải hành khách, đơn vị kinh doanh vận tải hàng hóa 

phải có Giấy phép kinh doanh vận tải bằng xe ô tô (sau đây gọi chung là Giấy phép 

kinh doanh). 

2. Nội dung Giấy phép kinh doanh bao gồm: 

a) Tên và địa chỉ đơn vị kinh doanh; 

b) Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh (Giấy chứng nhận đăng ký doanh 

nghiệp) bao gồm: Số, ngày, tháng, năm, cơ quan cấp; 

c) Người đại diện theo pháp luật; 

d) Các hình thức kinh doanh; 

đ) Cơ quan cấp Giấy phép kinh doanh. 

3. Cơ quan có thẩm quyền cấp Giấy phép kinh doanh là Sở Giao thông vận tải 

các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương. 

Điều 18. Hồ sơ đề nghị cấp, cấp lại Giấy phép kinh doanh 
1. Hồ sơ đề nghị cấp Giấy phép kinh doanh đối với doanh nghiệp, hợp tác xã 

kinh doanh vận tải bao gồm: 

a) Giấy đề nghị cấp Giấy phép kinh doanh theo mẫu quy định tại Phụ lục I của 

Nghị định này; 

b) Bản sao văn bằng, chứng chỉ của người trực tiếp điều hành hoạt động vận tải; 

c) Bản sao hoặc bản chính Quyết định thành lập và quy định chức năng, nhiệm 

vụ của bộ phận quản lý, theo dõi các điều kiện về an toàn giao thông (áp dụng đối với 

doanh nghiệp, hợp tác xã kinh doanh vận tải hành khách theo tuyến cố định, vận tải 
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hành khách bằng xe buýt, vận tải hành khách bằng xe taxi, vận tải hàng hóa bằng 

công-ten-nơ, vận tải hành khách sử dụng hợp đồng điện tử). 

2. Hồ sơ đề nghị cấp Giấy phép kinh doanh đối với hộ kinh doanh vận tải gồm: 

a) Giấy đề nghị cấp Giấy phép kinh doanh theo mẫu quy định tại Phụ lục I của 

Nghị định này; 

b) Bản sao Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh. 

3. Hồ sơ đề nghị cấp lại Giấy phép kinh doanh do thay đổi nội dung của Giấy 

phép kinh doanh bao gồm: 

a) Giấy đề nghị cấp lại Giấy phép kinh doanh trong đó nêu rõ lý do xin cấp lại 

theo mẫu quy định tại Phụ lục I của Nghị định này; 

b) Tài liệu chứng minh sự thay đổi của những nội dung ghi trong Giấy phép 

kinh doanh quy định tại khoản 2 Điều 17 của Nghị định này (việc thay đổi liên quan 

đến nội dung nào thì bổ sung tài liệu về nội dung đó). 

4. Trường hợp cấp lại Giấy phép kinh doanh do bị mất hoặc bị hư hỏng, hồ sơ 

gồm: Giấy đề nghị cấp lại Giấy phép kinh doanh theo mẫu quy định tại Phụ lục I của 

Nghị định này. 

5. Trường hợp cấp lại Giấy phép kinh doanh do bị thu hồi hoặc bị tước quyền sử 

dụng, hồ sơ đề nghị cấp lại Giấy phép kinh doanh: 

a) Đối với doanh nghiệp, hợp tác xã kinh doanh vận tải thực hiện theo quy định 

tại khoản 1 Điều này; đối với hộ kinh doanh vận tải thực hiện theo khoản 2 Điều này; 

b) Tài liệu chứng minh việc khắc phục vi phạm là nguyên nhân bị thu hồi hoặc 

bị tước quyền sử dụng Giấy phép kinh doanh. 

 

Điều 20. Quy trình đăng ký, ngừng khai thác tuyến vận tải hành khách cố 

định 
1. Căn cứ vào danh mục mạng lưới tuyến vận tải hành khách cố định "biểu đồ" 

chạy xe theo tuyến đã công bố, doanh nghiệp, hợp tác xã có Giấy phép kinh doanh 

vận tải băng xe ô tô theo loại hình tuyến cố định được quyền lựa chọn giờ xuất bến và 

thực hiện đăng ký khai thác tuyến tại các thời điểm chưa có đơn vị khai thác. 

2. Đối với tuyến mới chưa nằm trong danh mục mạng lưới tuyến đã được cơ 

quan có thẩm quyền công bố: 

a) Doanh nghiệp, hợp tác xã kinh doanh vận tải xây dựng phương án và thống 

nhất với bến xe hai đầu tuyến về giờ xe xuất bến gửi Sở Giao thông vận tải hai đầu 

tuyến để đăng ký khai thác tuyến theo quy định; 

b) Trường hợp doanh nghiệp, hợp tác xã kinh doanh vận tải với bến xe không 

thống nhất được giờ xe xuất bến thì Sở Giao thông vận tải quyết định giờ xe xuất bến 

trên cơ sở đề xuất của đơn vị vận tải; 

c) Sở Giao thông vận tải (nơi đơn vị kinh doanh vận tải đặt trụ sở chính hoặc trụ 

sở chi nhánh) cấp phù hiệu cho phương tiện, cập nhật và bổ sung vào danh mục chi 

tiết tuyến theo quy định tại điểm a và điểm b khoản 3 Điều 4 của Nghị định này và 

báo cáo về Bộ Giao thông vận tải, Ủy ban nhân dân cấp tỉnh để xem xét việc cập 

nhật, bổ sung và công bố danh mục mạng lưới tuyến theo hướng dẫn của Bộ trưởng 

Bộ Giao thông vận tải. 

3. Hồ sơ đăng ký khai thác tuyến bao gồm: 

a) Đăng ký khai thác tuyến theo mẫu quy định tại Phụ lục III của Nghị định này; 

b) Bản sao Biên bản thống nhất giữa bến xe hai đầu tuyến với doanh nghiệp, 

hợp tác xã tham gia khai thác tuyến (áp dụng đối với trường hợp tuyến mới). 

4. Quy trình đăng ký khai thác tuyến áp dụng đến hết ngày 30 tháng 6 năm 

2021: 
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a) Doanh nghiệp, hợp tác xã gửi 01 bộ hồ sơ đăng ký khai thác tuyến về Sở Giao 

thông vận tải nơi đã cấp Giấy phép kinh doanh cho đơn vị; 

b) Trong thời hạn tối đa 02 ngày làm việc kể từ ngày nhận hồ sơ, Sở Giao thông 

vận tải phải kiểm tra hồ sơ. Trường hợp hồ sơ cần sửa đổi, bổ sung, Sở Giao thông 

vận tải nơi tiếp nhận hồ sơ thông báo trực tiếp hoặc băng văn bản nội dung cần sửa 

đổi, bổ sung đến doanh nghiệp, hợp tác xã. 

Trong thời gian tối đa 02 ngày làm việc kể từ ngày nhận thông báo sửa đổi, bổ 

sung của Sở Giao thông vận tải, doanh nghiệp, hợp tác xã phải hoàn thiện và cập nhật 

đủ hồ sơ. Trường hợp quá 02 ngày làm việc kể từ ngày nhận thông báo, doanh 

nghiệp, hợp tác xã không hoàn thiện, bổ sung đủ hồ sơ thì hồ sơ được coi là không 

hợp lệ, Sở Giao thông vận tải tiếp tục kiểm tra hồ sơ tiếp theo theo thứ tự thời gian 

nộp; 

c) Đối với tuyến vận tải hành khách cố định liên tỉnh: 

Trong thời hạn tối đa 03 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ đúng theo quy 

định, Sở Giao thông vận tải nơi tiếp nhận hồ sơ có văn bản gửi Sở Giao thông vận tải 

đầu tuyến bên kia để lấy ý kiến. 

Trong thời hạn tối đa 02 ngày làm việc kể từ ngày nhận được văn bản lấy ý 

kiến, Sở Giao thông vận tải được xin ý kiến phải có văn bản trả lời. Trường hợp có 

doanh nghiệp, hợp tác xã đăng ký khai thác tuyến (trùng tuyến, trùng giờ), Sở Giao 

thông vận tải được lấy ý kiến thống nhất với Sở Giao thông vận tải lấy ý kiến để 

quyết định theo nguyên tắc doanh nghiệp, hợp tác xã nộp hồ sơ trước được kiểm tra 

và xử lý hồ sơ trước theo thứ tự thời gian. Hết thời hạn trên nếu không có văn bản trả 

lời thì coi như Sở Giao thông vận tải được xin ý kiến đã đồng ý. 

Trong thời hạn tối đa 07 ngày kể từ ngày nhận đủ hồ sơ theo quy định, Sở Giao 

thông vận tải nơi tiếp nhận hồ sơ ban hành Thông báo đăng ký khai thác tuyến thành 

công (bằng văn bản) gửi doanh nghiệp, hợp tác xã, Sở Giao thông vận tải đầu tuyến 

bên kia, bến xe hai đầu tuyến để phối hợp quản lý theo mẫu quy định tại Phụ lục IV 

của Nghị định này; 

d) Đối với tuyến vận tải hành khách cố định nội tỉnh: Trong thời hạn tối đa 03 

ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ theo quy định, Sở Giao thông vận tải nơi tiếp 

nhận hồ sơ ban hành Thông báo đăng ký khai thác tuyến thành công (bằng văn bản) 

gửi doanh nghiệp, hợp tác xã, bến xe hai đầu tuyến để phối hợp quản lý theo mẫu quy 

định tại Phụ lục IV của Nghị định này. 

5. Quy trình đăng ký khai thác tuyến áp dụng từ ngày 01 tháng 7 năm 2021: 

a) Doanh nghiệp, hợp tác xã gửi 01 bộ hồ sơ đăng ký khai thác tuyến về Sở Giao 

thông vận tải nơi đã cấp Giấy phép kinh doanh cho đơn vị trên hệ thống dịch vụ công 

trực tuyến của Bộ Giao thông vận tải (không nhận hồ sơ gửi trực tiếp đến cơ quan 

quản lý tuyến hoặc hồ sơ gửi qua đường bưu điện); 

b) Trong thời hạn 03 ngày làm việc kể từ ngày nhận hồ sơ, Sở Giao thông vận 

tải phải kiểm tra hồ sơ. Trường hợp hồ sơ cần sửa đổi, bổ sung, Sở Giao thông vận tải 

nơi tiếp nhận hồ sơ thông báo trực tiếp trên hệ thống dịch vụ công nội dung cần sửa 

đổi, bổ sung đến doanh nghiệp, hợp tác xã. 

Trong thời gian 02 ngày làm việc kể từ ngày nhận thông báo sửa đổi, bổ sung 

của Sở Giao thông vận tải, doanh nghiệp, hợp tác xã phải hoàn thiện và cập nhật hồ 

sơ lên hệ thống dịch vụ công trực tuyến. Trường hợp quá 02 ngày làm việc kể từ ngày 

nhận thông báo, doanh nghiệp, hợp tác xã không hoàn thiện, bổ sung đủ hồ sơ thì hồ 

sơ được coi là không hợp lệ, Sở Giao thông vận tải tiếp tục kiểm tra hồ sơ tiếp theo 

theo thứ tự thời gian nộp trên hệ thống dịch vụ công; 

c) Trong thời hạn 03 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ đúng theo quy 

định, Sở Giao thông vận tải nơi tiếp nhận hồ sơ ban hành Thông báo đăng ký khai 
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thác tuyến thành công (bằng văn bản) và trên hệ thống dịch vụ công trực tuyến gửi 

doanh nghiệp, hợp tác xã, Sở Giao thông vận tải đầu tuyến bên kia (đối với tuyến vận 

tải khách cố định liên tỉnh), bến xe hai đầu tuyến để phối hợp quản lý theo mẫu quy 

định tại Phụ lục IV của Nghị định này. 

Trường hợp có nhiều hồ sơ cùng đăng ký trùng tuyến và trùng giờ xuất bến, Sở 

Giao thông vận tải xử lý hồ sơ theo thứ tự thời gian nộp hồ sơ của doanh nghiệp, hợp 

tác xã trên hệ thống dịch vụ công trực tuyến, đơn vị nộp trước được kiểm tra, xử lý 

trước. 

6. Thông báo đăng ký khai thác tuyến thành công có hiệu lực kể từ ngày ký đến 

ngày doanh nghiệp, hợp tác xã ngừng tham gia khai thác tuyến hoặc theo hiệu lực của 

quyết định đình chỉ khai thác tuyến của Sở Giao thông vận tải. Sau 60 ngày kể từ 

ngày có Thông báo đăng ký khai thác tuyến thành công, nếu doanh nghiệp, hợp tác xã 

không thực hiện đưa xe vào khai thác thì Thông báo đăng ký khai thác tuyến thành 

công không còn hiệu lực. 

7. Doanh nghiệp, hợp tác xã được ngừng khai thác tuyến hoặc ngừng khai thác 

một hoặc một số chuyến xe trên tuyến. 

a) Doanh nghiệp, hợp tác xã phải gửi thông báo đến Sở Giao thông vận tải, bến 

xe hai đầu tuyến và chỉ được phép ngừng hoạt động sau khi đã niêm yết tại bến xe hai 

đầu tuyến tối thiểu 15 ngày; 

b) Sở Giao thông vận tải cập nhật và công bố lại các nội dung theo quy định tại 

điểm a và điểm b khoản 3 Điều 4 của Nghị định này. 

8. Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải xây dựng hệ thống dịch vụ công trực tuyến 

cấp độ 4 đối với thủ tục đăng ký khai thác tuyến vận tải hành khách cố định áp dụng 

từ ngày 01 tháng 7 năm 2021. 

9. Doanh nghiệp, hợp tác xã bị đình chỉ khai thác tuyến và phải nộp lại phù hiệu 

cho cơ quan cấp khi doanh nghiệp, hợp tác xã không hoạt động kinh doanh vận tải 

trên tuyến trong thời gian 60 ngày liên tục. 

10. Sở Giao thông vận tải nơi cấp Giấy phép kinh doanh ban hành Quyết định 

đình chỉ khai thác tuyến và gửi cho đơn vị kinh doanh vận tải, Sở Giao thông vận tải 

đầu tuyến bên kia, đồng thời đăng tải thông tin trên Trang thông tin điện tử của Sở 

Giao thông vận tải. 

Điều 22. Quy định về quản lý sử dụng, cấp, cấp lại và thu hồi phù hiệu, biển 

hiệu 
1. Đơn vị kinh doanh có Giấy phép kinh doanh vận tải bằng xe ô tô được cấp 

phù hiệu, biển hiệu cho xe ô tô phù hợp với loại hình kinh doanh đã được cấp phép và 

đảm bảo nguyên tắc sau: 

a) Tại một thời điểm, mỗi xe chỉ được cấp và sử dụng một loại phù hiệu hoặc 

biển hiệu tương ứng với một loại hình kinh doanh vận tải; 

b) Xe ô tô có phù hiệu “XE CÔNG-TEN-NƠ” được vận chuyển công-ten- nơ và 

hàng hóa khác. Xe có phù hiệu “XE TẢI” hoặc “XE ĐẦU KÉO” không được vận 

chuyển công-ten-nơ; 

c) Doanh nghiệp, hợp tác xã kinh doanh vận tải hành khách theo tuyến cố định 

được Sở Giao thông vận tải hai đầu tuyến cấp phù hiệu xe ô tô trung chuyển. 

2. Thời hạn có giá trị của phù hiệu 

a) Phù hiệu cấp cho xe ô tô kinh doanh vận tải, phù hiệu cấp cho xe trung 

chuyển có giá trị 07 năm hoặc theo đề nghị của đơn vị kinh doanh vận tải (thời gian 

đề nghị trong khoảng từ 01 năm đến 07 năm) và không quá niên hạn sử dụng của 

phương tiện; 

b) Phù hiệu “XE TUYẾN CỐ ĐỊNH” cấp cho các xe tăng cường giải tỏa hành 

khách trong các dịp Tết Nguyên đán có giá trị không quá 30 ngày; các dịp Lễ, Tết 
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dương lịch và các kỳ thi trung học phổ thông Quốc gia, tuyển sinh đại học, cao đẳng 

có giá trị không quá 10 ngày. 

3. Kích thước tối thiểu của các loại phù hiệu là 9 x 10 cm. 

4. Hồ sơ đề nghị cấp phù hiệu phải đảm bảo đủ các thành phần như sau: 

a) Giấy đề nghị cấp phù hiệu theo mẫu quy định tại Phụ lục V của Nghị định 

này; 

b) Bản sao giấy đăng ký xe ô tô hoặc bản sao giấy hẹn nhận giấy đăng ký xe ô 

tô của cơ quan cấp đăng ký. Trường hợp phương tiện không thuộc quyền sở hữu của 

đơn vị kinh doanh vận tải thì xuất trình thêm bản sao một trong các giấy tờ sau: Hợp 

đồng thuê phương tiện bằng văn bản với tổ chức, cá nhân hoặc hợp đồng dịch vụ giữa 

thành viên và hợp tác xã hoặc hợp đồng hợp tác kinh doanh. 

5. Trình tự, thủ tục cấp phù hiệu 

a) Đơn vị kinh doanh vận tải gửi 01 bộ hồ sơ đề nghị cấp phù hiệu đến Sở Giao 

thông vận tải nơi đã cấp Giấy phép kinh doanh cho đơn vị. Trường hợp hồ sơ cần sửa 

đổi, bổ sung, cơ quan cấp phù hiệu thông báo trực tiếp hoặc bằng văn bản hoặc thông 

báo qua hệ thống dịch vụ công trực tuyến những nội dung cần bổ sung hoặc sửa đổi 

đến đơn vị kinh doanh vận tải trong thời hạn 01 ngày làm việc, kể từ ngày nhận hồ 

sơ; 

b) Trong thời hạn 02 ngày làm việc, kể từ khi nhận hồ sơ đúng quy định, Sở 

Giao thông vận tải cấp phù hiệu cho các xe theo đề nghị của đơn vị kinh doanh vận 

tải. Trường hợp từ chối không cấp, Sở Giao thông vận tải trả lời bằng văn bản hoặc 

trả lời thông qua hệ thống dịch vụ công trực tuyến và nêu rõ lý do. 

Sở Giao thông vận tải có trách nhiệm cập nhật thông tin trên hệ thống dữ liệu 

giám sát hành trình của Tổng cục Đường bộ Việt Nam, thực hiện kiểm tra và chỉ cấp 

phù hiệu khi thiết bị giám sát hành trình của xe đáp ứng đầy đủ các quy định về lắp 

đặt, truyền dẫn dữ liệu. 

Việc tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả được thực hiện trực tiếp tại cơ quan cấp hoặc 

qua đường bưu điện hoặc hình thức phù hợp khác theo quy định. Trường hợp tiếp 

nhận hồ sơ trực tiếp tại cơ quan cấp hoặc qua đường bưu điện, cán bộ tiếp nhận hồ sơ 

cập nhật thông tin của các hồ sơ đúng theo quy định vào hệ thống dịch vụ công trực 

tuyến của Bộ Giao thông vận tải. 

Cơ quan cấp thực hiện việc xử lý hồ sơ và cấp phù hiệu trên hệ thống dịch vụ 

công trực tuyến của Bộ Giao thông vận tải; 

c) Cơ quan cấp kiểm tra thông tin về Giấy chứng nhận kiểm định an toàn kỹ 

thuật và bảo vệ môi trường đối với các xe ô tô để đảm bảo phương tiện đủ điều kiện 

kinh doanh vận tải trên hệ thống Đăng kiểm Việt Nam; 

d) Cơ quan cấp kiểm tra thông tin về tình trạng của phương tiện trên hệ thống 

dịch vụ công trực tuyến của Bộ Giao thông vận tải và hệ thống dữ liệu giám sát hành 

trình của Tổng cục Đường bộ Việt Nam để thực hiện theo các trường hợp sau: 

Trường hợp phương tiện chưa có trên hệ thống thì thực hiện cấp phù hiệu; 

Trường hợp phương tiện đã có trên hệ thống, Sở Giao thông vận tải nơi tiếp 

nhận hồ sơ thực hiện gửi thông tin qua hệ thống dịch vụ công trực tuyến đến Sở Giao 

thông vận tải đang quản lý phương tiện để đề nghị xác nhận và gỡ bỏ phương tiện 

khỏi hệ thống. Trong thời gian 02 ngày làm việc, Sở Giao thông vận tải nhận được đề 

nghị phải trả lời, trường hợp không đồng ý gỡ thông tin của phương tiện phải nêu rõ 

lý do. Sở Giao thông vận tải nơi tiếp nhận hồ sơ thực hiện cấp phù hiệu, biển hiệu sau 

khi phương tiện được gỡ bỏ khỏi hệ thống. 

6. Phù hiệu được cấp lại khi hết hạn, khi bị mất hoặc bị hư hỏng, khi thay đổi 

chủ sở hữu phương tiện hoặc thay đổi đơn vị kinh doanh vận tải. Hồ sơ, trình tự, thủ 

tục, thẩm quyền cấp lại phù hiệu thực hiện theo quy định tại khoản 4, khoản 5 Điều 
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này. Thời hạn của phù hiệu được cấp lại theo quy định tại khoản 2 Điều này. Trường 

hợp cấp lại phù hiệu khi hết hạn, đơn vị kinh doanh vận tải được đề nghị cấp lại phù 

hiệu trong khoảng thời gian 15 ngày tính đến ngày hết hạn phù hiệu. 

7. Phù hiệu được cấp lại khi bị thu hồi hoặc bị tước quyền sử dụng. Sau khi hết 

thời hạn bị tước quyền sử dụng hoặc hết thời hạn bị thu hồi phù hiệu, nếu có nhu cầu 

tiếp tục sử dụng phương tiện tham gia kinh doanh vận tải thì đơn vị kinh doanh vận 

tải phải làm thủ tục để được cấp lại phù hiệu theo quy định. Hồ sơ, trình tự, thủ tục, 

thẩm quyền cấp lại phù hiệu thực hiện theo quy định tại khoản 4, khoản 5 Điều này; 

trường hợp đề nghị cấp lại phù hiệu do bị thu hồi hoặc bị tước quyền sử dụng trong 

hồ sơ phải có thêm tài liệu chứng minh việc khắc phục vi phạm là nguyên nhân bị thu 

hồi hoặc bị tước quyền sử dụng phù hiệu. 

8. Hồ sơ, trình tự, thủ tục, thẩm quyền cấp, cấp lại biển hiệu xe ô tô vận tải 

khách du lịch thực hiện theo quy định tại Nghị định quy định chi tiết một số điều của 

Luật du lịch; trường hợp đề nghị cấp lại biển hiệu do bị thu hồi hoặc bị tước quyền sử 

dụng, trong hồ sơ phải có thêm tài liệu chứng minh việc khắc phục vi phạm là nguyên 

nhân bị thu hồi hoặc bị tước quyền sử dụng biển hiệu. 

9. Sở Giao thông vận tải 

a) Thực hiện cấp phù hiệu, biểu hiệu theo quy định tại Điều này và dán phù 

hiệu, biểu hiệu lên xe ô tô; 

b) Không thực hiện cấp phù hiệu, biển hiệu cho xe ô tô trong thời gian xe ô tô 

đó bị cơ quan có thẩm quyền áp dụng hình thức xử phạt tước quyền sử dụng hoặc bị 

thu hồi phù hiệu, biển hiệu; 

c) Gửi cho đơn vị kinh doanh vận tải Quyết định thu hồi phù hiệu, biển hiệu và 

phải đăng tải thông tin trên Trang thông tin điện tử của Sở Giao thông vận tải; 

d) Gửi cho đơn vị kinh doanh vận tải văn bản thông báo về việc phù hiệu, biển 

hiệu hết giá trị sử dụng khi nhận được thông báo của cơ quan có thẩm quyền về việc 

tước quyền sử dụng phù hiệu, biển hiệu và đăng tải thông tin trên Trang thông tin 

điện tử của Sở Giao thông vận tải. 

10. Đơn vị kinh doanh vận tải bị thu hồi phù hiệu, biển hiệu một trong các 

trường hợp sau đây: 

a) Thu hồi phù hiệu, biển hiệu đối với tất cả phương tiện của đơn vị kinh doanh 

vận tải khi đơn vị kinh doanh vận tải bị cơ quan có thẩm quyền áp dụng hình thức xử 

phạt tước quyền sử dụng Giấy phép kinh doanh vận tải; 

b) Thu hồi phù hiệu, biển hiệu của phương tiện vi phạm đối với trường hợp khi 

trích xuất dữ liệu từ thiết bị giám sát hành trình của mỗi phương tiện trong 01 tháng 

cho thấy có từ 05 lần vi phạm tốc độ/1000 km xe chạy (không tính các trường hợp vi 

phạm tốc độ từ 05 km/h trở xuống); 

c) Thu hồi phù hiệu của các xe ô tô kinh doanh vận tải theo tuyến cố định khi 

doanh nghiệp, hợp tác xã không hoạt động kinh doanh vận tải trên tuyến trong thời 

gian 60 ngày liên tục. 

11. Sở Giao thông vận tải 

a) Ban hành quyết định và thu hồi phù hiệu, biển hiệu do cơ quan mình cấp đối 

với Đơn vị kinh doanh vận tải bị thu hồi phù hiệu, biển hiệu theo quy định tại khoản 

10 Điều này; 

b) Gửi quyết định thu hồi phù hiệu, biển hiệu cho đơn vị kinh doanh vận tải và 

phải đăng tải thông tin trên Trang thông tin điện tử của Sở Giao thông vận tải; 

12. Đơn vị kinh doanh vận tải 

a) Phải nộp lại phù hiệu, biển hiệu cho Sở Giao thông vận tải khi nhận được 

quyết định thu hồi phù hiệu, biển hiệu. 
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b) Không được sử dụng xe ô tô để kinh doanh vận tải trong thời gian xe ô tô bị 

cơ quan có thẩm quyền áp dụng hình thức xử phạt tước quyền sử dụng (Giấy phép 

kinh doanh vận tải bằng xe ô tô, phù hiệu, biển hiệu) hoặc bị thu hồi phù hiệu, biển 

hiệu. 

13. Dữ liệu trích xuất từ thiết bị giám sát hành trình của xe chỉ sử dụng 01 lần để 

xác định lỗi vi phạm. Dữ liệu được trích xuất từ hệ thống xử lý và khai thác sử dụng 

dữ liệu từ thiết bị giám sát hành trình thuộc Tổng cục Đường bộ Việt Nam. 

14. Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải quy định về mẫu phù hiệu và hướng dẫn tổ 

chức thực hiện. 

 

4. Thông tƣ số 12/2020/TT-BGTVT ngày 29/05/2020 của Bộ Giao thông vận 

tải Quy định về tổ chức, quản lý hoạt động vận tải bằng xe ô tô và dịch vụ hỗ trợ 

vận tải đƣờng bộ. 

Điều 10. Quy định về khai thác, sử dụng dữ liệu hình ảnh từ camera lắp 

trên xe ô tô 
1. Việc khai thác dữ liệu từ camera lắp trên xe thực hiện theo quy định của pháp 

luật về công nghệ thông tin và pháp luật khác có liên quan. 

2. Thông tin, dữ liệu từ camera lắp trên xe được sử dụng để phục vụ công tác 

quản lý nhà nước về giao thông vận tải, quản lý hoạt động của người lái xe và phương 

tiện của đơn vị kinh doanh vận tải, cung cấp cho cơ quan Công an (Cục Cảnh sát giao 

thông, Phòng Cảnh sát giao thông, Phòng Cảnh sát giao thông đường bộ - đường sắt, 

Phòng Cảnh sát giao thông đường bộ Công an tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương), 

ngành giao thông vận tải (Bộ Giao thông vận tải, Tổng cục Đường bộ Việt Nam, Sở 

Giao thông vận tải) để phục vụ công tác quản lý nhà nước, kiểm tra, xử lý vi phạm 

theo quy định của pháp luật và công tác khác để bảo đảm an ninh trật tự, an toàn giao 

thông. 

3. Thông tin, dữ liệu trong cơ sở dữ liệu từ camera trên môi trường mạng được 

đảm bảo an toàn theo quy định của pháp luật an toàn thông tin và pháp luật khác có 

liên quan. 

4. Các cơ quan, đơn vị được cấp tài khoản truy cập vào phần mềm dữ liệu hình 

ảnh từ camera của Tổng cục Đường bộ Việt Nam phải thực hiện bảo mật tài khoản, 

bảo mật thông tin theo quy định và khai thác, sử dụng dữ liệu để phục vụ công tác 

quản lý theo đúng chức năng, nhiệm vụ của mình. 

Điều 15. Lắp đặt, quản lý, khai thác thông tin từ thiết bị giám sát hành 

trình của xe 
1. Thiết bị giám sát hành trình của xe ô tô phải được hợp quy, đảm bảo ghi 

nhận, truyền dẫn đầy đủ, liên tục về máy chủ của đơn vị kinh doanh vận tải chủ quản 

hoặc đơn vị cung cấp dịch vụ xử lý dữ liệu từ thiết bị giám sát hành trình các thông 

tin bắt buộc gồm: hành trình, tốc độ, thời gian người lái xe liên tục. 

2. Trách nhiệm của đơn vị kinh doanh vận tải 

a) Lắp đặt thiết bị giám sát hành trình trên các phương tiện của đơn vị theo quy 

định; 

b) Duy trì tình trạng kỹ thuật tốt, đảm bảo truyền dẫn và cung cấp đầy đủ, chính 

xác, liên tục các thông tin bắt buộc theo quy định từ thiết bị giám sát hành trình trong 

suốt quá trình phương tiện tham gia giao thông; 

c) Cung cấp tên đăng nhập và mật khẩu truy cập vào phần mềm xử lý dữ liệu từ 

thiết bị giám sát hành trình của các xe thuộc đơn vị cho Sở Giao thông vận tải nơi cấp 

phù hiệu, biển hiệu; 

d) Bố trí cán bộ thực hiện theo dõi, giám sát hoạt động của phương tiện qua thiết 

bị giám sát hành trình trong suốt quá trình hoạt động kinh doanh vận tải của phương 
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tiện; thực hiện cảnh báo, xử lý người lái xe khi có vi phạm theo nội quy, quy chế của 

đơn vị; 

đ) Cập nhật, lưu trữ có hệ thống các thông tin bắt buộc tối thiểu 01 năm. 

3. Đơn vị kinh doanh vận tải và người lái xe thực hiện theo quy định tại khoản 6 

Điều 12 của Nghị định số 10/2020/NĐ-CP. 

Điều 20. Quy định đối với xe vận tải hành khách theo tuyến cố định 
1. Phải đáp ứng các quy định tại khoản 4 Điều 4 của Nghị định số 10/2020/NĐ-

CP. 

2. Được niêm yết thông tin theo quy định tại khoản 4 Điều 19 của Thông tư này. 

3. Số lượng, chất lượng, cách bố trí ghế ngồi, giường nằm trong xe phải đảm 

bảo đúng theo thiết kế của xe và được đánh số thứ tự lớn dần từ phía trước đến phía 

sau xe. 

4. Trên xe phải trang bị dụng cụ thoát hiểm, bình chữa cháy còn sử dụng được 

và còn hạn theo quy định. 

5. Có phù hiệu “XE TUYẾN CỐ ĐỊNH” theo mẫu quy định tại Phụ lục 4 ban 

hành kèm theo Thông tư này. Phù hiệu được dán cố định tại góc trên bên phải ngay 

sát phía dưới vị trí của Tem kiểm định, mặt trong kính chắn gió phía trước của xe. 

6. Phía sau ghế ngồi hoặc bên cạnh giường nằm phải có Bảng hướng dẫn về an 

toàn giao thông và thoát hiểm, các nội dung chính gồm: quy định dây an toàn phải 

được cài chặt trước khi xe chạy và hướng dẫn cài dây an toàn (nếu có); hướng dẫn sắp 

xếp hành lý; bảng cấm hút thuốc lá trên xe; hướng dẫn sử dụng hệ thống điện trên xe 

(nếu có); hướng dẫn cách sử dụng bình cứu hỏa, búa thoát hiểm và hướng thoát hiểm 

khi xảy ra sự cố. 

7. Trong cùng một thời điểm, mỗi xe chỉ được đăng ký và khai thác tối đa 02 

tuyến vận tải hành khách cố định, các tuyến này được phép nối tiếp nhau (có bến xe 

nơi đến của tuyến đã kết thúc hành trình là bến xe nơi đi của tuyến tiếp theo). 

Điều 22. Quy định về quản lý tuyến 
1. Đối với tuyến nội tỉnh: Sở Giao thông vận tải thực hiện các nội dung quản lý 

tuyến theo quy định tại khoản 3 Điều 4 của Nghị định 10/2020/NĐ-CP . 

2. Đối với tuyến liên tỉnh: Sở Giao thông vận tải nơi cấp phù hiệu chủ trì, phối 

hợp với Sở Giao thông vận tải đầu tuyến bên kia để thực hiện các nội dung quản lý 

tuyến theo quy định tại khoản 3 Điều 4 của Nghị định 10/2020/NĐ-CP và phối hợp 

Sở Giao thông vận tải nơi phát sinh các vấn đề về quản lý vận tải, trật tự, an toàn giao 

thông trên tuyến để xử lý. 

3. Định kỳ trước ngày 31 tháng 3 hàng năm, Sở Giao thông vận tải thực hiện 

xây dựng, điều chỉnh, bổ sung tuyến vận tải khách cố định nội tỉnh; thống nhất với Sở 

Giao thông vận tải đầu tuyến bên kia để xây dựng, điều chỉnh, bổ sung tuyến vận tải 

khách cố định liên tỉnh và báo cáo bằng văn bản đến Tổng cục Đường bộ Việt Nam 

để tổng hợp trình Bộ Giao thông vận tải công bố. 

Định kỳ trước ngày 30 tháng 4 hàng năm, Tổng cục Đường bộ Việt Nam chủ trì, 

phối hợp với Sở Giao thông vận tải các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương tổng 

hợp, rà soát, điều chỉnh và tham mưu trình Bộ Giao thông vận tải công bố danh mục 

mạng lưới tuyến vận tải khách cố định liên tỉnh; Sở Giao thông vận tải các tỉnh, thành 

phố trực thuộc trung ương tham mưu, trình Ủy ban nhân dân cấp tỉnh công bố danh 

mục mạng lưới tuyến vận tải khách cố định nội tỉnh. 

4. Căn cứ danh mục mạng lưới tuyến vận tải hành khách cố định được cấp có 

thẩm quyền công bố, Sở Giao thông vận tải địa phương (đối với tuyến nội tỉnh) và Sở 

Giao thông vận tải hai đầu tuyến (đối với tuyến liên tỉnh) thống nhất và công bố công 

khai trên Trang thông tin điện tử của Sở các thông tin chi tiết của từng tuyến gồm: 

bến xe nơi đi, bến xe nơi đến, hành trình; tổng số chuyến xe và giờ xuất bến của từng 

https://thuvienphapluat.vn/van-ban/giao-thong-van-tai/nghi-dinh-10-2020-nd-cp-kinh-doanh-va-dieu-kien-kinh-doanh-van-tai-bang-xe-o-to-315260.aspx
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chuyến xe đã có đơn vị tham gia khai thác và thời gian giãn cách tối thiểu giữa các 

chuyến xe liền kề; công suất bến xe hai đầu tuyến. 

a) Công bố định kỳ trước ngày 15 tháng 5 hàng năm; 

b) Công bố đột xuất ngoài thời điểm công bố định kỳ trong trường hợp điều 

chỉnh, bổ sung tuyến vận tải hành khách cố định, lưu lượng trên tuyến đã công bố; 

c) Chậm nhất sau 07 ngày làm việc kể từ ngày cơ quan có thẩm quyền công bố, 

Tổng cục Đường bộ Việt Nam cập nhật danh mục tuyến cố định liên tỉnh, Sở Giao 

thông vận tải cập nhật biểu đồ chạy xe tuyến cố định liên tỉnh, danh mục và biểu đồ 

chạy xe tuyến cố định nội tỉnh vào hệ thống dịch vụ công trực tuyến của Bộ Giao 

thông vận tải. 

5. Trong quá trình tổ chức thực hiện, nếu có phát sinh như: có tuyến đường mới 

được đưa vào khai thác; bến xe mới công bố được đưa vào khai thác, bến xe ngừng 

hoạt động hoặc do các vấn đề phát sinh khác dẫn đến phải cập nhật, điều chỉnh, bổ 

sung vào Danh mục mạng lưới tuyến vận tải hành khách cố định thì thực hiện như 

sau: 

a) Đối với tuyến vận tải hành khách cố định nội tỉnh Sở Giao thông vận tải tổng 

hợp, báo cáo Ủy ban nhân dân cấp tỉnh quyết định; 

b) Đối với tuyến vận tải hành khách cố định liên tỉnh Sở Giao thông vận tải hai 

đầu tuyến báo cáo Tổng cục Đường bộ Việt Nam để tổng hợp báo cáo Bộ Giao thông 

vận tải quyết định. 

6. Trường hợp xảy ra dịch bệnh nguy hiểm, thiên tai, bão lụt ảnh hưởng đến 

hoạt động của tuyến cố định, Sở Giao thông vận tải hai đầu tuyến thống nhất tạm thời 

điều chỉnh giảm số chuyến xe thực tế hoặc tạm ngừng hoạt động của tuyến trong thời 

gian xảy ra dịch bệnh nguy hiểm, thiên tai, bão lụt theo đề nghị của doanh nghiệp, 

hợp tác xã hoặc theo quyết định của cấp có thẩm quyền. Báo cáo kết quả điều chỉnh 

về Tổng cục Đường bộ Việt Nam để tổng hợp, báo cáo Bộ Giao thông vận tải. 

Điều 29. Quy định đối với xe buýt 
1. Phải đáp ứng đầy đủ các quy định tại khoản 2 Điều 5 của Nghị định số 

10/2020/NĐ-CP. 

2. Trên xe có trang bị dụng cụ thoát hiểm, bình chữa cháy còn sử dụng được và 

còn hạn theo quy định. 

3. Có phù hiệu “XE BUÝT” theo mẫu quy định tại Phụ lục 7 ban hành kèm 

theo Thông tư này. Phù hiệu được dán cố định tại góc trên bên phải ngay sát phía 

dưới vị trí của Tem kiểm định, mặt trong kính chắn gió phía trước của xe. 

4. Niêm yết thông tin: 

a) Niêm yết bên ngoài xe: 

Phía trên kính trước và sau xe: số hiệu tuyến hoặc mã số tuyến, điểm đầu, điểm 

cuối của tuyến; 

Hai bên thành xe: số hiệu tuyến hoặc mã số tuyến; giá vé và số điện thoại của 

doanh nghiệp, hợp tác xã; 

b) Niêm yết bên trong xe: biển số đăng ký xe (biển kiểm soát xe), số hiệu tuyến 

hoặc mã số tuyến; sơ đồ vị trí điểm đầu, điểm cuối và các điểm dừng dọc tuyến; giá 

vé; số điện thoại di động đường dây nóng của đơn vị kinh doanh vận tải và Sở Giao 

thông vận tải địa phương; trách nhiệm của người lái xe, nhân viên phục vụ trên xe và 

hành khách; 

c) Bên trong xe có Bảng hướng dẫn về an toàn giao thông và thoát hiểm ở vị trí 

hành khách dễ quan sát, các nội dung chính gồm: hướng dẫn cài dây an toàn (nếu 

có); hướng dẫn sắp xếp hành lý; biển cấm hút thuốc lá trên xe; hướng dẫn sử dụng hệ 

thống điện trên xe (nếu có); hướng dẫn cách sử dụng bình cứu hỏa, búa thoát hiểm và 

hướng thoát hiểm khi xảy ra sự cố. 
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Điều 33. Quản lý vận tải hành khách bằng xe buýt 
1. Sở Giao thông vận tải tổ chức thực hiện việc đấu thầu hoặc đặt hàng khai 

thác tuyến vận tải hành khách bằng xe buýt theo quy định của pháp luật về sản xuất 

và cung ứng sản phẩm, dịch vụ công ích. 

2. Doanh nghiệp, hợp tác xã có Giấy phép kinh doanh vận tải hành khách bằng 

xe ô tô loại hình vận tải bằng xe buýt được đăng ký tham gia đấu thầu hoặc được đặt 

hàng khai thác tuyến vận tải hành khách bằng xe buýt. 

3. Sở Giao thông vận tải địa phương ký hợp đồng khai thác tuyến với doanh 

nghiệp, hợp tác xã trúng thầu hoặc được đặt hàng. Trong hợp đồng phải thể hiện rõ 

phương án khai thác tuyến bao gồm: tên tuyến, số hiệu tuyến, nhãn hiệu xe, sức chứa 

của xe, giá vé, biểu đồ chạy xe trên tuyến, thời hạn hợp đồng. 

4. Sở Giao thông vận tải quyết định điều chỉnh một phần hoặc toàn bộ biểu đồ, 

hành trình chạy xe trên tuyến xe buýt nội tỉnh khi có sự thay đổi về tổ chức giao 

thông dẫn đến phải thay đổi hành trình hoặc trong trường hợp thiên tai, bão lụt hoặc 

trong trường hợp bất khả kháng khác hoặc theo đề nghị của doanh nghiệp, hợp tác xã 

đang khai thác tuyến phù hợp với nhu cầu và điều kiện thực tế tại từng thời điểm; 

doanh nghiệp hợp tác xã điều chỉnh phương án khai thác tuyến tương ứng với biểu 

đồ chạy xe mới điều chỉnh; Sở Giao thông vận tải và doanh nghiệp, hợp tác xã ký, 

đóng dấu xác nhận phương án khai thác mới là một phần của hợp đồng khai thác 

tuyến. 

5. Đối với các tuyến xe buýt đi qua địa bàn nhiều tỉnh, thành phố, việc điều 

chỉnh biểu đồ, hành trình chạy xe, ngừng khai thác hoặc đóng tuyến do Sở Giao 

thông vận tải có tuyến xe buýt nơi doanh nghiệp, hợp tác xã đặt trụ sở chính hoặc trụ 

sở chi nhánh thực hiện sau khi có văn bản thống nhất với Sở Giao thông vận tải địa 

phương đầu tuyến bên kia; thông báo đến các Sở Giao thông vận tải có tuyến xe buýt 

đi qua trước khi thực hiện. 

6. Quyết định điều chỉnh biểu đồ chạy xe được công bố trên các phương tiện 

thông tin đại chúng chậm nhất 10 ngày trước khi thực hiện. 

Điều 65. Hiệu lực thi hành 
1. Thông tư này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 15 tháng 7 năm 2020. 

2. Bãi bỏ các Thông tư: Thông tư số 63/2014/TT-BGTVT ngày 07 tháng 11 

năm 2014 của Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải quy định về tổ chức và quản lý hoạt 

động vận tải bằng xe ô tô và dịch vụ hỗ trợ vận tải đường bộ; Thông tư số 

60/2015/TT-BGTVT ngày 02 tháng 11 năm 2015 của Bộ trưởng Bộ Giao thông vận 

tải sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 63/2014/TT-BGTVT ngày 07 tháng 

11 năm 2014 quy định về tổ chức, quản lý hoạt động kinh doanh vận tải bằng xe ô tô 

và dịch vụ hỗ trợ vận tải đường bộ; Thông tư số 92/2015/TT-BGTVT ngày 31 tháng 

12 năm 2015 của Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải quy định về quy trình lựa chọn 

đơn vị khai thác tuyến vận tải hành khách cố định bằng xe ô tô; Thông tư số 

10/2015/TT-BGTVT ngày 15 tháng 4 năm 2015 của Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải 

ban hành Thông tư quy định trách nhiệm và xử lý vi phạm trong hoạt động vận tải 

bằng xe ô tô. 

3. Việc chuyển tiếp về cấp và sử dụng phù hiệu, biển hiệu đối với xe ô tô kinh 

doanh vận tải thực hiện theo quy định tại khoản 6 Điều 36 của Nghị định 

10/2020/NĐ-CP và tiếp tục sử dụng các loại phù hiệu, biển hiệu theo mẫu quy định 

tại Thông tư số 63/2014/TT-BGTVT ngày 07 tháng 11 năm 2014 và Thông tư số 

60/2015/TT-BGTVT ngày 02 tháng 11 năm 2015 để cấp cho đến hết ngày 31 tháng 

12 năm 2020. 

4. Các loại mẫu Giấy phép kinh doanh vận tải bằng xe ô tô, phù hiệu theo quy 

định tại Thông tư này được cấp từ ngày 01 tháng 01 năm 2021. 

https://thuvienphapluat.vn/van-ban/giao-thong-van-tai/thong-tu-63-2014-tt-bgtvt-to-chuc-quan-ly-van-tai-hanh-khach-hang-hoa-bang-xe-o-to-dich-vu-ho-tro-van-tai-257149.aspx
https://thuvienphapluat.vn/van-ban/thuong-mai/thong-tu-60-2015-tt-bgtvt-sua-doi-thong-tu-63-2014-tt-bgtvt-hoat-dong-kinh-doanh-van-tai-bang-xe-o-to-294498.aspx
https://thuvienphapluat.vn/van-ban/giao-thong-van-tai/thong-tu-63-2014-tt-bgtvt-to-chuc-quan-ly-van-tai-hanh-khach-hang-hoa-bang-xe-o-to-dich-vu-ho-tro-van-tai-257149.aspx
https://thuvienphapluat.vn/van-ban/giao-thong-van-tai/thong-tu-92-2015-tt-bgtvt-quy-trinh-lua-chon-don-vi-khai-thac-tuyen-van-tai-hanh-khach-co-dinh-xe-o-to-300691.aspx
https://thuvienphapluat.vn/van-ban/vi-pham-hanh-chinh/thong-tu-10-2015-tt-bgtvt-xu-ly-vi-pham-trong-hoat-dong-van-tai-bang-xe-o-to-272520.aspx
https://thuvienphapluat.vn/van-ban/giao-thong-van-tai/thong-tu-63-2014-tt-bgtvt-to-chuc-quan-ly-van-tai-hanh-khach-hang-hoa-bang-xe-o-to-dich-vu-ho-tro-van-tai-257149.aspx
https://thuvienphapluat.vn/van-ban/thuong-mai/thong-tu-60-2015-tt-bgtvt-sua-doi-thong-tu-63-2014-tt-bgtvt-hoat-dong-kinh-doanh-van-tai-bang-xe-o-to-294498.aspx
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5. Thông tƣ số 02/2021/TT-BGTVT  ngày 04/02/2021 Sửa đổi, bổ sung một 

số điều của Thông tƣ số 12/2020/TT-BGTVT  ngày 29/05/2020 Quy đinh về tổ 

chức, quản lý hoạt động vận tải bằng xe ô tô và dịch vụ hỗ trợ vận tải đƣờng bộ.  

(Các Khoản 5, 6, 8, 11 Điều 1) 

5. Sửa đổi, bổ sung điểm a khoản 4 Điều 29 như sau: 

“a) Niêm yết bên ngoài xe: 

Phía trên kính trước và sau xe: số hiệu tuyến hoặc mã số tuyến, điểm đầu, điểm 

cuối của tuyến; chiều cao chữ tối thiểu 06 cm; 

Hai bên thành xe: số hiệu tuyến hoặc mã số tuyến, số điện thoại của doanh 

nghiệp, hợp tác xã với kích thước tối thiểu: chiều dài là 20 cm, chiều rộng là 20 cm; 

giá vé (giá cước) đã kê khai theo mẫu quy định tại Phụ lục 22 ban hành kèm theo 

Thông tư này;”. 

6. Sửa đổi, bổ sung điểm b khoản 4 Điều 29 như sau: 

“b) Niêm yết bên trong xe: biển số đăng ký xe (biển kiểm soát xe), số hiệu tuyến 

hoặc mã số tuyến; sơ đồ vị trí điểm đầu, điểm cuối và các điểm dừng dọc tuyến; giá 

vé (giá cước) đã kê khai theo mẫu quy định tại Phụ lục ban hành kèm theo Thông tư 

này; số điện thoại di động đường dây nóng của doanh nghiệp, hợp tác xã kinh doanh 

vận tải và Sở Giao thông vận tải địa phương; trách nhiệm của người lái xe, nhân viên 

phục vụ trên xe và hành khách;”. 

8. Sửa đổi, bổ sung khoản 2 Điều 38 như sau: 

“2. Phải được niêm yết thông tin như sau: 

a) Hai bên cánh cửa xe: tên, số điện thoại và biểu trưng (logo) của doanh 

nghiệp, hợp tác xã với kích thước tối thiểu: chiều dài là 20 cm, chiều rộng là 20 cm; 

bảng giá cước đã kê khai theo mẫu quy định tại Phụ lục 22 ban hành kèm theo Thông 

tư này; 

b) Trong xe: bảng giá cước tính tiền theo kilômét (km), giá cước tính tiền cho 

thời gian xe phải chờ đợi theo yêu cầu của hành khách và các chi phí khác (nếu có) 

mà hành khách phải trả; bảng giá cước đã kê khai theo mẫu quy định tại Phụ lục 22 

ban hành kèm theo Thông tư này; 

c) Trường hợp xe taxi sử dụng phần mềm tính tiền còn phải hiển thị trên giao 

diện dành cho hành khách bảng giá cước đã kê khai theo mẫu quy định tại Phụ lục 22 

ban hành kèm theo Thông tư này.”. 

11. Bỏ cụm từ: “* Ghi chú: Sở Giao thông vận tải đóng dấu treo vào mặt sau 

của Phù hiệu, biển hiệu do đơn vị mình cấp.” quy định tại Phụ lục 4, Phụ lục 5, Phụ 

lục 7, Phụ lục 8, Phụ lục 12, Phụ lục 15, Phụ lục 16, Phụ lục 17 ban hành kèm theo 

Thông tư số 12/2020/TT-BGTVT ngày 29/05/2020 của Bộ trưởng Bộ GTVT quy 

định về tổ chức, quản lý hoạt động vận tải bằng xe ô tô và dịch vụ hỗ trợ vận tải 

đường bộ. 

 

6. Thông tƣ 73/2015/TT-BGTVT ngày 11/11/2015 Ban hành quy chuẩn kỹ 

thuật quốc gia về bến xe khách sửa đổi lần 1 năm 2015 

QUY CHUẨN KỸ THUẬT QUỐC GIA VỀ BẾN XE KHÁCH SỬA ĐỔI 1:2015 

I. QUY ĐỊNH CHUNG 

1.4. Giải thích từ ngữ 

1.4.1. Bến xe khách là công trình thuộc kết cấu hạ tầng giao thông đường bộ thực 

hiện chức năng phục vụ xe ô tô đón, trả hành khách và các dịch vụ hỗ trợ vận tải hành 

khách công cộng được xây dựng trên một thửa đất hoặc nhiều thửa đất liền kề. 

https://thuvienphapluat.vn/van-ban/giao-thong-van-tai/thong-tu-12-2020-tt-bgtvt-quan-ly-hoat-dong-van-tai-bang-xe-o-to-va-dich-vu-ho-tro-van-tai-duong-bo-292769.aspx
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II. QUY ĐỊNH KỸ THUẬT 

2.1. Quy định chung 

2.1.11. Các bến xe khách từ loại 1 đến loại 6 phải được công bố công suất của bến xe 

theo quy định của Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải. 

2.3. Quy định về diện tích tối thiểu và các hạng mục công trình 

2.3.1. Phân loại bến xe khách. 

Bến xe khách được phân thành 6 loại. Quy định về các hạng mục công trình tương 

ứng với từng loại bến xe khách như trong Bảng sau: 

TT Tiêu chí phân loại 
Đơn 

vịtính 

Loại bến xe khách 

Loại 1 Loại 2 Loại 3 Loại 4 Loại 5 Loại 6 

1 Diện tích mặt bằng (tối thiểu) m
2
 15.000 10.000 5.000 2.500 1.500 500 

2 
Diện tích bãi đỗ xe ôtô chờ vào 

vị trí đón khách (tối thiểu) 
m

2
 5.000 3.000 1.000 500 160 80 

3 
Diện tích bãi đỗ xe dành cho 

phương tiện khác 
m

2
 2.000 1.500 900 400 30 20 

4 

Diện tích tối thiểu phòng chờ 

cho hành khách (có thể phân 

thành nhiều khu vực trong 

bến) 

m
2
 500 300 150 100 50 30 

5 
Số vị trí đón, trả khách (tối 

thiểu) 
vị trí 50 40 30 20 10 6 

6 
Số chỗ ngồi tối thiểu khu vực 

phòng chờ cho hành khách 
chỗ 100 60 30 20 10 10 

7 

Hệ thống điều hòa, quạt điện 

khu vực phòng chờ cho hành 

khách (tối thiểu) 

- 

Đảm bảo 

nhiệt độ 

không vượt 

quá 30°C 

Quạt điện Quạt điện Quạt điện Quạt điện Quạt điện 

8 Diện tích khu vực làm việc - Bình quân 4,5 m
2
/người 

9 
Diện tích văn phòng dành cho 

Y tế 
- Tối thiểu 10 m

2
   

10 Diện tích khu vệ sinh - 
> 1 % tổng diện tích xây dựng bến (Có nơi vệ sinh phục vụ người 

khuyết tật theo QCVN 10:2014/BXD) 

11 
Diện tích dành cho cây xanh, 

thảm cỏ 
- 

Tỷ lệ diện tích đất dành cho cây xanh, thảm cỏ tối thiểu 2% tổng diện 

tích 

12 Đường xe ra, vào bến - riêng biệt 
chung 

(rộng tối thiểu 7,5 m) 

13 

Đường dẫn từ phòng chờ cho 

hành khách đến các vị trí đón, 

trả khách 

- Có mái che   

14 
Kết cấu mặt đường ra, vào 

bến xe và sân bến 
- 

Mặt đường nhựa hoặc bê tông xi 

măng 
  

15 Hệ thống cung cấp thông tin - 

Có hệ thống phát thanh, 

có hệ thống bảng chỉ 

dẫn bằng điện tử, có 

thiết bị tra cứu thông tin 

tự động 

Có hệ thống phát 

thanh, có hệ thống 

bảng chỉ dẫn 

  

16 Hệ thống kiểm soát xe ra vào - Có phần mềm quản lý Có phần mềm quản   
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bến bến xe và trang bị hệ 

thống camera giám sát 

xe ra vào bến 

lý bến xe 

2.4. Quy định về bảo vệ môi trƣờng 
2.4.4. Đối với bến xe khách có xưởng bảo dưỡng sửa chữa xe ô tô phải bố trí khu vực 

riêng và đăng ký chủ nguồn chất thải nguy hại (bao gồm: ắc quy, dầu mỡ, săm lốp, 

linh kiện điện tử) theo quy định tại Thông tư số 12/2011/TT-BTNMT ngày 14 tháng 4 

năm 2011 của Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường quy định về quản lý chất thải 

nguy hại, 

2.4.6. Bến xe khách trong nằm trong khu dân cư gây tiếng ồn, độ rung, ánh sáng, bức 

xạ phải thực hiện biện pháp giảm thiểu, không làm ảnh hưởng đến cộng đồng dân cư. 

III. QUY ĐỊNH VỀ QUẢN LÝ 

3.1. Nội dung quản lý 

3.1.2. Quy định về thủ tục công bố đưa bến xe khách vào khai thác. 

3.1.2.1. Thủ tục công bố lần đầu 

a) Đơn vị khai thác bến xe khách nộp 01 bộ hồ sơ đề nghị công bố đưa bến xe khách 

vào khai thác đến Sở Giao thông vận tải địa phương nơi bến xe khách được xây dựng 

(nộp trực tiếp hoặc gửi qua đường bưu chính); 

b) Hồ sơ đề nghị công bố gồm: 

- Văn bản đề nghị công bố đưa bến xe khách vào khai thác theo mẫu quy định tại Phụ 

lục 1 của QCVN 45:2012/BGTVT; 

- Văn bản chấp thuận đấu nối đường ra, vào bến xe khách với đường bộ của cơ quan 

có thẩm quyền; 

- Bản vẽ bố trí mặt bằng tổng thể bến xe khách; 

- Quyết định cho phép đầu tư xây dựng của cơ quan có thẩm quyền và biên bản 

nghiệm thu xây dựng; 

- Bản đối chiếu các quy định kỹ thuật của bến xe khách theo Phụ lục 2 của Quy chuẩn 

kỹ thuật quốc gia về Bến xe khách sửa đổi lần 1 năm 2015. 

- Quy chế quản lý khai thác bến xe khách do đơn vị quản lý, khai thác bến xe khách 

ban hành. 

c) Quy trình xử lý hồ sơ đề nghị công bố: 

- Chậm nhất trong thời hạn 10 ngày làm việc, kể từ ngày nhận đủ hồ sơ đúng quy 

định, Sở Giao thông vận tải tổ chức kiểm tra theo các tiêu chí phân loại bến xe khách 

và lập biên bản kiểm tra. 

- Trường hợp sau khi kiểm tra, nếu bến xe khách không đáp ứng đúng các tiêu chí thì 

phải ghi rõ các nội dung không đạt trong biên bản kiểm tra và phải thông báo ngay 

cho đơn vị khai thác bến xe; nếu bến xe khách đáp ứng đúng các quy định kỹ thuật 

của loại bến xe khách mà đơn vị khai thác bến xe đề nghị thì chậm nhất trong thời 

hạn 05 ngày làm việc kể từ ngày kết thúc kiểm tra, Sở Giao thông vận tải quyết định 

công bố đưa bến xe khách vào khai thác theo mẫu quy định tại Phụ lục 3 của 

QCVN 45:2012/BGTVT. 

- Quyết định công bố đưa bến xe khách vào khai thác có giá trị trong thời hạn 5 năm 

kể từ ngày ký. 

http://thuvienphapluat.vn/phap-luat/tim-van-ban.aspx?keyword=12/2011/TT-BTNMT&area=2&type=0&match=False&vc=True&lan=1
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3.1.2.2. Thủ tục công bố lại: 

b) Hồ sơ đề nghị công bố lại bao gồm: 

- Văn bản đề nghị công bố lại bến xe khách theo mẫu quy định tại Phụ lục 4 của 

QCVN 45:2012/BGTVT. 

- Bản vẽ bố trí mặt bằng tổng thể các công trình xây dựng, cải tạo bến xe khách (nếu 

có thay đổi so với lần công bố trước). 

- Quyết định cho phép đầu tư xây dựng, cải tạo của cơ quan có thẩm quyền (nếu có 

thay đổi so với lần công bố trước). 

- Biện bản nghiệm thu các công trình xây dựng, cải tạo (nếu có thay đổi so với lần 

công bố trước). 

- Bản đối chiếu các quy định kỹ thuật của quy chuẩn này với các công trình của bến 

xe khách (nếu có thay đổi so với lần công bố trước). 

3.1.3. Áp dụng quy trình đảm bảo an toàn giao thông và giải quyết cho xe ra, vào bến 

xe theo quy định của Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải về tổ chức, quản lý hoạt động 

vận tải bằng xe ô tô và dịch vụ hỗ trợ vận tải đường bộ. 

3.1.5. Lộ trình áp dụng phần mềm quản lý bến xe: 

a) Từ ngày 01 tháng 7 năm 2016, bến xe khách từ loại 1, loại 2 phải trang 

bị phần mềm quản lý bến xe và hệ thống camera giám sát. 

b) Từ ngày 31 tháng 12 năm 2016, bến xe khách loại 3, loại 4 phải trang bị phần mềm 

quản lý bến xe, 

3.2. Trách nhiệm quản lý nhà nƣớc 

3.2.3. Trách nhiệm của Sở Giao thông vận tải các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung 

ương. 

b) Thực hiện công bố và công bố lại việc đưa bến xe khách vào khai thác, công bố 

tạm ngừng, chấm dứt hoạt động bến xe khách trên địa bàn địa phương; Trường hợp 

tạm ngừng hoặc chấm dứt hoại động bến xe khách thì phải công bố trước thời điểm 

bến xe khách tạm ngừng hoặc chấm dứt hoạt động tối thiểu 90 ngày. Văn bản công bố 

phải đồng thời gửi đến Tổng cục Đường bộ Việt Nam để phối hợp quản lý. 

e) Căn cứ vào điều kiện thực tế tại địa phương xây dựng các tiêu chí cho bến xe 

khách thấp hơn bến xe khách loại 6 đối với các bến xe khách thuộc vùng sâu, vùng 

xa, các khu vực có điều kiện kinh tế - xã hội khó khăn và trình Ủy ban nhân dân tỉnh, 

thành phố trực thuộc Trung ương xem xét, ban hành. 

IV. TỔ CHỨC THỰC HIỆN 

4.4. Các bến xe khách đã công bố trước ngày 01 tháng 7 năm 2013, phải bổ sung bản 

vẽ thiết kế kỹ thuật và phương án tổ chức giao thông điểm đấu nối bảo đảm an toàn 

giao thông thay cho văn bản chấp thuận đấu nối đường ra, vào bến xe khách với 

đường bộ của cơ quan có thẩm quyền; Giấy chứng nhận kinh doanh của đơn vị kinh 

doanh khai thác bến xe hoặc Quyết định thành lập bến xe khách thay cho Quyết đinh 

cho phép đầu tư xây dựng của cơ quan có thẩm quyền và biên bản nghiệm thu xây 

dựng để công bố lại trước ngày 31 tháng 12 năm 2016. 

4.5. Việc công bố công suất của bến xe thực hiện theo lộ trình do Bộ trưởng Bộ Giao 

thông vận tải quy định./. 
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7. Quy chuẩn Việt Nam 10:2015/BGTVT (Toàn bộ tài liệu kèm theo) 
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