
BỘ GIAO THÔNG VẬN TẢI 
 

Số:             /BGTVT-CQLXD 

V/v thống nhất mẫu hồ sơ nghiệm thu, quy 

trình thủ tục nghiệm thu thanh toán trong 

giai đoạn thực hiện dự án các dự án kết cấu 

hạ tầng giao thông do Bộ GTVT quản lý. 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

Hà Nội, ngày     tháng    năm 2022 

 

 
 

Kính gửi:  

- Tổng cục Đường bộ Việt Nam; các Cục quản lý 

chuyên ngành; 

- Các Ban Quản lý dự án: 2, 6, 7, 85, Thăng Long, 

Đường Hồ Chí Minh, Mỹ Thuận. 

 

Sau khi xem xét văn bản số 1190/VKHCN-KHDA ngày 16/6/2022 của Viện 

Khoa học và Công nghệ GTVT trình duyệt mẫu hồ sơ nghiệm thu, quy trình thủ tục 

nghiệm thu thanh toán các dự án kết cấu hạ tầng giao thông do Bộ GTVT quản lý và 

văn bản số 1719/CQLXD-DAĐT1 ngày 21/6/2022 của Cục Quản lý xây dựng và 

Chất lượng công trình giao thông (Cục QLXD) về ban hành biểu mẫu hồ sơ nghiệm 

thu, quy trình thủ tục nghiệm thu thanh toán các dự án kết cấu hạ tầng giao thông do 

Bộ GTVT quản lý. Để đảm bảo tính thống nhất, tuân thủ quy định trong công tác 

nghiệm thu thanh toán, nghiệm thu hoàn thành công trình trong giai đoạn thực hiện 

dự án, Bộ GTVT có ý kiến như sau: 

1. Thống nhất mẫu hồ sơ nghiệm thu, quy trình thủ tục nghiệm thu thanh 

toán và nghiệm thu hoàn thành công trình các dự án kết cấu hạ tầng giao thông do 

Bộ GTVT quản lý theo đề xuất của Viện Khoa học và Công nghệ GTVT tại văn bản 

số 1190/VKHCN-KHDA ngày 16/6/2022 đã được Cục QLXD rà soát, báo cáo tại văn 

bản số 1719/CQLXD-DAĐT1 ngày 21/6/2022.  

2. Yêu cầu Tổng cục Đường bộ Việt Nam; các Cục quản lý chuyên ngành; 

các Ban QLDA 2, 6, 7, 85, Thăng Long, Đường Hồ Chí Minh, Mỹ Thuận tham khảo, 

áp dụng “mẫu hồ sơ nghiệm thu, quy trình thủ tục nghiệm thu thanh toán các dự án 

kết cấu hạ tầng giao thông do Bộ GTVT quản lý” (chi tiết download tại địa chỉ cổng 

thông tin điện tử của Cục QLXD: http://cucqlxd.gov.vn/van-ban từ khóa nhập số văn 

bản Bộ). 

3. Trong quá trình thực hiện nếu có vướng mắc, các cơ quan, đơn vị liên quan 

kịp thời đề xuất báo cáo Bộ GTVT xem xét, điều chỉnh cho phù hợp. 

4. Mẫu hồ sơ nghiệm thu, quy trình thủ tục nghiệm thu thanh toán các dự án 

kết cấu hạ tầng giao thông do Bộ GTVT quản lý ban hành theo Văn bản này thay 

http://cucqlxd.gov.vn/van-ban
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thế mẫu hồ sơ nghiệm thu, quy trình thủ tục nghiệm thu thanh toán và nghiệm thu 

hoàn thành công trình đã ban hành tại văn bản 80/BGTVT-CQLXD ngày 

05/01/2019./. 

 

Nơi nhận: 
- Như trên; 

- Bộ trưởng (để báo cáo); 

- Các Thứ trưởng; 

- Các Vụ trực thuộc Bộ GTVT; 

- Thanh tra Bộ GTVT; 

- Trung tâm CNTT (để đăng tải); 

- Các đơn vị liên quan  

  (các CĐT, Ban QLDA sao gửi); 

- Lưu: VT, CQLXD (05b) (Trình). 

 KT. BỘ TRƯỞNG 

THỨ TRƯỞNG  

 
 

 

Nguyễn Duy Lâm 
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