
Pháp luật trong Xây dựng
Dẫn chuyện: KS. Uông Thắng



Cơ sở pháp lý hiện hành

 Luật Đầu tư số 61/2020/QH14 – Hiệu lực từ 1/1/2021, thay thế 

Luật Đầu tư số 67/2014/QH13 và một số Luật liên quan;

 Luật Đầu tư công số 39/2019/QH14 - Hiệu lực từ 1/1/2020, thay 

thế Luật đầu tư công số 49/2014/QH13 và một số Luật liên quan;

 Luật Xây dựng số 50/2014/QH13;

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

62/2020/QH14 – Hiệu lực từ 1/1/2021;

 Công cụ



Tìm hiểu về “Đối tượng” trong các Luật

 Luật Đầu tư số 61/2020/QH14: (Điều 2)

 Luật Đầu tư công số 39/2019/QH14: (Điều 2)



Tìm hiểu về “Vốn đầu tư” trong các Luật

 Luật Đầu tư số 61/2020/QH14: (Điều 3)

 Luật Đầu tư công số 39/2019/QH14: (Điều 4)

 Kinh nghiệm: Điều khoản về “Giải thích từ ngữ”



Tìm hiểu về “Nguyên tắc cơ bản quản lý” 

 Luật Đầu tư công số 39/2019/QH14: (Điều 12)

 Luật Xây dựng số số 50/2014/QH13: (Điều 4)

 Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Xây dựng số 
62/2020/QH14 – Hiệu lực từ 1/1/2021: (Khoản 2 – Điều 1)

Điều 1: Sửa đổi, bổ sung Luật Xây dựng số 50/2014;

Điều 2: Sửa đổi, bổ sung Điều 17 – Luật Nhà ở số 65/2014; Sửa đổi, 
bổ sung một số điều Luật số 40/2019 

Điều 3: Điều khoản thi hành  quy định một số nôi dung có hiệu 
lực từ 15/8/2020



Tìm hiểu về “Áp dụng tiêu chuẩn, quy chuẩn”

theo quy định của Luật Xây dựng số 50/2014

 Kinh nghiệm: Luật tiêu chuẩn và Quy chuẩn số 68/2006/QH11- Nên tra theo VB số: 31/VBHN-VPQH  

 Theo VB số: 31/VBHN-VPQH cần đọc Điều 23 và Điều 38  



Tìm hiểu về “Chủ đầu tư” trong các Luật

 Luật Đầu tư công số 39/2019/QH14: (Khoản 6 - Điều 4)

 Luật Xây dựng số số 50/2014/QH13: (Khoản 9 – Điều 3 và Điều 7)

 Luật Sửa đổi, bổ sung số 62/2020/QH14: (Khoản 4 - Điều 1)

 Chi tiết: Điều 4 – Nghị định số 59/2015/NĐ-CP về Quản lý dự án



Tìm hiểu về “Trình tự đầu tư xây dựng”

 Luật Xây dựng số số 50/2014/QH13: (Điều 50)

 Luật Sửa đổi, bổ sung số 62/2020/QH14: (Sửa đổi, bổ sung khoản 2 - Điều 50)

Chuẩn bị
DA

Thực hiện 

DA

Kết thúc 

DA

 Chi tiết: Điều 6 – Nghị định số 59/2015/NĐ-CP về quản lý dự án



Tìm hiểu về “Trình tự đầu tư xây dựng” (Tiếp)
 Khoản 1 - Điều 6 – Nghị định số 59/2015/NĐ-CP về quản lý dự án

Chuẩn bị Dự án Thực hiện Dự án Kết thúc Dự án

 Điểm a – Khoản 1:

 Tổ chức lập, thẩm định, phê 

duyệt Báo cáo NCTKT (nếu 

có);

 Tổ chức lập, thẩm định, phê 

duyệt Báo cáo NCKT (nếu có);

 Tổ chức lập, thẩm định, phê 

duyệt Báo cáo KT-KT (nếu có);

 Để xem xét, quyết định đầu tư 

xây dựng và thực hiện các công 

việc cần thiết liên quan đến 

Chuẩn bị DA

 Điểm b – Khoản 1:

 Giao đất hoặc thuê đất (nếu có);

 Chuẩn bị mặt bằng XD, rà phá bom mìn 

(nếu có);

 Khảo sát;

 Lập, thẩm định, phê duyệt thiết kế, dự 

toán xây dựng;

 Cấp phép Xây dựng (nếu có);

 Tổ chức lựa chọn nhà thầu và ký 

HĐXD;

 Tạm ứng, Thanh toán KL hoàn thành;

 Nghiệm thu công trình hoàn thành; Bàn 

giao đưa vào sử dụng; v.v…

 Điểm c – Khoản 1:

 Quyết toán hợp đồng Xây dựng 

(quyết toán các gói thầu đã 

tham gia xây dựng như: Gói 

thầu QLDA; Tư vấn; Thi công; 

v.v.. Tùy theo từng dự án cụ 

thể);

 Bảo hành công trình xây dựng.



Tìm hiểu về “Trình tự đầu tư xây dựng” (cập nhật NĐ15)

 Khoản 1 - Điều 4 – Nghị định số 15/2021/NĐ-CP về quản lý dự án

Chuẩn bị Dự án Thực hiện Dự án Kết thúc Dự án

 Điểm a – Khoản 1:

 Tổ chức lập, thẩm định, phê 

duyệt Báo cáo NCTKT (nếu 

có);

 Tổ chức lập, thẩm định, phê 

duyệt Báo cáo NCKT (nếu có);

 Tổ chức lập, thẩm định, phê 

duyệt Báo cáo KT-KT (nếu có);

 Để xem xét, quyết định đầu tư 

xây dựng và thực hiện các công 

việc cần thiết liên quan đến 

Chuẩn bị DA

 Điểm b – Khoản 1:

 Giao đất hoặc thuê đất (nếu có);

 Chuẩn bị mặt bằng XD, rà phá bom mìn 

(nếu có);

 Khảo sát;

 Lập, thẩm định, phê duyệt thiết kế, dự 

toán xây dựng;

 Cấp phép Xây dựng (nếu có);

 Tổ chức lựa chọn nhà thầu và ký 

HĐXD;

 Tạm ứng, Thanh toán KL hoàn thành;

 Nghiệm thu công trình hoàn thành; Bàn 

giao đưa vào sử dụng; v.v…

 Điểm c – Khoản 1:

 Quyết toán hợp đồng Xây dựng 

(quyết toán các gói thầu đã 

tham gia xây dựng như: Gói 

thầu QLDA; Tư vấn; Thi công; 

v.v.. Tùy theo từng dự án cụ 

thể);

 Bảo hành công trình xây dựng.



Tìm hiểu về “Báo cáo NC TIỀN khả thi” – Luật Xây dựng

 Khái niệm: 

 Khoản 1 – Điều 3 – Giải thích Thuật ngữ.

 Khi nào cần ?:

 Khoản 1 và khoản 2 – Điều 52 – Luật Xây dựng số 50;

 Khoản 10 – Điều 1 – Luật sửa đổi, bổ sung số 62/2020 (vốn đầu tư công);

 Cụ thể: Khoản 1 - Điều 7 – NĐ 59/2015  cụ thể hóa điều số 52 – Luật XD 50

 Nội dung:

 Điều 53 – Luật Xây dựng số 50 (xem chi tiết);

 Khoản 2 - Điều 7 – NĐ 59/2015  Sửa đổi, bổ sung tại Khoản 2 – Điều 1 – NĐ 42/2017 

(Sửa đổi, bổ sung nội dung “Phương án thiết kế sơ bộ” – xem chi tiết).

 Thẩm định Báo cáo và quyết định chủ trương đầu tư xây dựng:

 Điều 8 – Nghị định 59/2015;

 Khoản 3 – Điều 1 – Nghị định 42/2017 – Sửa đổi, bổ sung Điều 8 trên.



“Báo cáo NC TIỀN khả thi” – Luật Xây dựng – Tiếp
 Nội dung của Báo cáo NC TIỀN KT theo Điều 53 – Luật xây dựng 50:

 Sửa đổi, bổ sung nội dung “Phương án thiết kế sơ bộ” tại khoản 2 - Điều 7 – NĐ 59/2015 

Sửa đổi, bổ sung tại Khoản 2 – Điều 1 – NĐ 47/2017:



“Báo cáo NC TIỀN khả thi” – Luật Xây dựng – Tiếp
 Sửa đổi, bổ sung nội dung “Phương án thiết kế sơ bộ” tại các văn bản:

 Khoản 2 - Điều 7 – NĐ 59/2015 

 Khoản 2 – Điều 1 – NĐ 42/2017:



“Báo cáo NC TIỀN khả thi” – Luật Xây dựng – Tiếp
 Thẩm định Báo cáo và quyết định chủ trương đầu tư xây dựng :

 Điều 8 – Nghị định 59/2015;

 Khoản 3 – Điều 1 – Nghị định 42/2017 – Sửa đổi, bổ sung Điều 8 trên.



Tìm hiểu về “Chủ trương đầu tư” – Luật Đầu tư công
 Tùy theo từng loại Dự án như sau:

VỐN ĐẦU TƯ CÔNG – LOẠI DỰ ÁN

- DA Quốc gia - Quốc hội

- DA nhóm A - Chính Phủ

- DA nhóm A – HĐND cấp tỉnh

Dự án nhóm B, C 
Khoản 1, 2 điều 4 – Luật số 

39/2019/QH14

Lập báo cáo Đề xuất chủ 

trương đầu tư

QUYẾT ĐỊNH CHỦ TRƯƠNG ĐẦU TƯ

Lập báo cáo nghiên cứu 

Tiền Khả thi



“Nội dung Báo cáo NC TIỀN khả thi” – Luật Đầu tư công

NỘI DUNG BÁO CÁO NCTKT

(Đặc biệt quốc gia; Nhóm A)

1. Dự án có cấu 

phần xây dựng
2. Dự án không có

cấu phần xây dựng

Điều 30 – Luật số 

39/2019/QH14

Thực hiện theo quy định của Luật 

Đầu tư công số 39

(Không có TK sơ bộ)

Thực hiện theo quy định của Luật 

xây dựng số 50 (Sửa đổi số 62)

(Có TK sơ bộ)



“Nội dung Báo cáo NC TIỀN khả thi” – Luật Đầu tư công

Điều 6 – Luật Đầu tư công số 

39/2019/QH14



“Báo cáo nghiên cứu khả thi Dự án đầu tư XD”

Nội dung báo cáo: Tại Điều số 54 – Luật Xây dựng số 50/2014/QH13 – Và hiện nay là NĐ 59; 42; 100

Nội dung báo cáo: Tại Điều số 44 – Luật Đầu tư công số 39/2019/QH14 (Loại DA có cấu phần XD và DA 

không có cấu phần xây dựng) 

Khoản 2 - Điều 3 – Luật XD số 50

Khoản 3 - Điều 4 – Luật ĐT số 39



“Xử lý chuyển tiếp Nghị định 15/2021”

. Điều 110 – Nghị định 15/2021/NĐ-CP, hiệu lực 3/3/2021

3/3/20211/1/2021



“Khái niệm TK xây dựng triển khai sau TKCS ?”

 Các loại thiết kế:

 Thiết kế sơ bộ  BC NCTKT  Quyết định chủ trương đầu tư

 Thiết kế cơ sở  BCNCKT  Quyết định đầu tư

 Các thiết kế triển khai sau TKCS: FEED; TKKT; TKBVTC và TK khác (nếu có) thông lệ QT

 Các bước thiết kế:

 Loại thiết kế 1 bước: Là TKBVTC  loại DA chỉ cần lập Báo cáo KT-KT (TMĐT <15 tỷ)

 Loại thiết kế 2 bước: gồm TKCS + TKBVTC

 Loại thiết kế 3 bước: gồm TKCS + TKTK + TKBVTC

 Loại thiết kế nhiều bước theo thông lệ quốc tế

 Hồ sơ của TK triển khai sau TKCS gồm:

 Thuyết minh TK; Bản vẽ TK; Tài liệu khảo sát; Dự toán; Chỉ dẫn kỹ thuật (nếu có)

 Khái niệm về thiết kế bản vẽ thi công do tổ chức tư vấn lập hoặc do nhà thầu thi công lập…

Điều 78 – Luật xây dựng số 50 và Luật sửa đổi số 62/2020



Tìm hiểu về Báo cáo Kinh tế - Kỹ thuật

 Theo Nghị định 15/2021/NĐ-CP:

 Khoản 3 – điều 5

 Hạn mức: TMĐT <15 tỷ 

 Nội dung của báo cáo theo Điều 55 - Luật số 50/2014/QH13:

 Thiết kế bản vẽ thi công, thiết kế công nghệ (nếu có) và dự toán xây dựng

 Các nội dung khác (trình bày dưới dạng 1 thuyết minh Báo cáo Kinh tế - Kỹ thuật):

 Thuyết minh về sự cần thiết đầu tư, 

 Mục tiêu xây dựng, 

 Địa điểm xây dựng, 

 Diện tích sử dụng đất, 

 Quy mô, công suất, 

 Cấp công trình, 

 Giải pháp thi công xây dựng, an toàn xây dựng, 

 Phương án giải phóng mặt bằng xây dựng và bảo vệ môi trường, 

 Bố trí kinh phí thực hiện, 

 Thời gian xây dựng, 

 Hiệu quả đầu tư xây dựng công trình. 

Luật xây dựng số 50 và Nghị định 15/2021/NĐ-CP



Các hình thức Quản lý dự án

 Cơ sở pháp lý:

 Điều 20 – Nghị định số 15/2021/NĐ-CP

 Điều 62 – Luật Xây dựng số 50

 Khoản 19 – Điều 1  - Luật sửa đổi, bổ sung số 62

 Các hình thức:

 Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng chuyên ngành, Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng khu vực

 Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng một dự án 

 Thuê tư vấn quản lý dự án 

 Chủ đầu tư sử dụng bộ máy chuyên môn trực thuộc (có đủ năng lực)


