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TRUNG TÂM TRỌNG TÀI QUỐC TẾ VIỆT NAM

CÁC QUY ĐỊNH PHÁP LUẬT 
VỀ THANH QUYẾT TOÁN HỢP ĐỒNG XÂY DỰNG 
VÀ MỘT SỐ TRANH CHẤP THƯỜNG GẶP

Ông NGUYỄN BẮC THỦY
Trưởng phòng Kinh tế đầu tư và Hợp đồng xây dựng, Cục Kinh tế xây dựng, Bộ Xây dựng
Trọng tài viên Trung tâm Trọng tài Quốc tế Việt Nam (VIAC)

Hiện nay, pháp luật hiện hành đang quy định về 
thanh toán, quyết toán hợp đồng theo các tiêu chí:

01
Nguồn vốn 
đầu tư

02
Hình thức/loại 
giá hợp đồng 
xây dựng

03
Tính chất 
công việc 
trong hợp đồng

TTV. Nguyễn Bắc Thủy
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THEO NGUỒN VỐN ĐẦU TƯ

Việc thanh toán, 
quyết toán hợp 
đồng được quy định 
cho các hợp đồng 
xây dựng thuộc :

Dự án sử dụng vốn đầu tư công

Dự án sử dụng vốn nhà nước 
ngoài đầu tư công

Dự án sử dụng vốn đầu tư khác

TTV. Nguyễn Bắc Thủy

THEO HÌNH THỨC/LOẠI GIÁ HỢP ĐỒNG XD

Việc thanh toán, quyết 
toán hợp đồng được 
quy định cho các hợp 
đồng xây dựng:

Trọn gói

Đơn giá cố định

Đơn giá điều chỉnh

Theo thời gian

Chi phí cộng phí

Kết hợp và các loại khác

TTV. Nguyễn Bắc Thủy
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THEO TÍNH CHẤT CÔNG VIỆC

Việc thanh toán, 
quyết toán hợp 
đồng được quy 
định cho các hợp 
đồng xây dựng:

Tư vấn 

Thi công xây dựng

Mua sắm vật tư, thiết bị

Phi tư vấn

Hỗn hợp

TTV. Nguyễn Bắc Thủy

QUY ĐỊNH CHUNG
1. Việc thanh toán hợp đồng xây dựng phải phù hợp với loại hợp đồng, giá hợp đồng và các điều kiện trong hợp

đồng mà các bên đã ký kết.

2. Các bên hợp đồng thỏa thuận về phương thức thanh toán, thời gian thanh toán, hồ sơ thanh toán và điều kiện
thanh toán.

3. Bên giao thầu phải thanh toán đủ giá trị của từng lần thanh toán cho bên nhận thầu sau khi đã giảm trừ tiền
tạm ứng, tiền bảo hành công trình theo thỏa thuận hợp đồng, trừ trường hợp các bên có thỏa thuận khác.

4. Đối với hợp đồng trọn gói, việc thanh toán được thực hiện theo tỷ lệ phần trăm giá hợp đồng hoặc giá công
trình, hạng mục công trình, khối lượng công việc tương ứng với giai đoạn thanh toán được các bên thỏa thuận
trong hợp đồng.

5. Đối với hợp đồng theo đơn giá cố định và đơn giá điều chỉnh, việc thanh toán trên cơ sở khối lượng thực tế
hoàn thành được nghiệm thu và đơn giá hợp đồng hoặc đơn giá điều chỉnh theo thỏa thuận hợp đồng.

6. Đối với hợp đồng theo thời gian, việc thanh toán chi phí chuyên gia tư vấn được xác định trên cơ sở mức tiền
lương chuyên gia và các chi phí liên quan đến hoạt động của chuyên gia tư vấn nhân với thời gian làm việc
thực tế được nghiệm thu (theo tháng, tuần, ngày, giờ).

7. Đối với hợp đồng theo chi phí, cộng phí việc thanh toán được thực hiện trên cơ sở chi phí trực tiếp thực hiện
công việc của hợp đồng và các chi phí quản lý, lợi nhuận của bên nhận thầu theo thỏa thuận.

8. Việc thanh toán đối với khối lượng phát sinh chưa có đơn giá trong hợp đồng xây dựng được thực hiện theo
thỏa thuận hợp đồng.

9. Đồng tiền sử dụng trong thanh toán hợp đồng xây dựng là Đồng Việt Nam; trường hợp sử dụng ngoại tệ để
thanh toán do các bên hợp đồng thỏa thuận nhưng không trái với quy định của pháp luật về quản lý ngoại hối.TTV. Nguyễn Bắc Thủy
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QUY ĐỊNH CỤ THỂ ĐỐI VỚI HỢP ĐỒNG XD 
SỬ DỤNG VỐN NHÀ NƯỚC

1. Thanh toán tạm
2. Phương thưc thanh toán
3. Hồ sơ thanh toán, quyết toán
4. Thời hạn thanh toán, quyết toán
5. Quy định nghiệm cấm bên giao thầu không thanh toán đầy đủ theo

thỏa thuận hợp đồng
6. Quy định ngoại lệ đối với vốn ODA
7. Điều chỉnh giá hợp đồng/giá trị thanh toán
8. Tạm ứng hợp đồng
9. Thanh toán với khối lượng công việc phát sinh trong quá trình quản lý

thực hiện hợp đồng
TTV. Nguyễn Bắc Thủy

MỘT SỐ TRANH CHẤP THƯỜNG GẶP
Trong thực tiễn quản lý thanh toán, quyết toán thường gặp một số nhóm tranh
chấp sau:
1. Tranh chấp về đơn giá
2. Tranh chấp về khối lượng
3. Tranh chấp về điều chỉnh giá
4. Tranh chấp liên quan đến chất lượng công việc/sản phẩm của hợp đồng
5. Tranh chấp liên quan đến khối lượng công việc phát sinh
6. Thời hạn thanh toán và chậm thanh toán
7. Tranh chấp liên quan đến thanh toán chi phí EOT
8. Tranh chấp liên quan đến không thực hiện nghĩa vụ của các bên
9. Tranh chấp liên quan đến bất khả kháng, hoàn cảnh thực hiện hợp đồng

thay đổi căn bản
10. Khác

TTV. Nguyễn Bắc Thủy

7

8



Hội thảo trực tuyến- Tranh chấp trong 
thanh quyết toán Hợp đồng xây dựng

VIAC-SCLVN 11/09/2021

5

TRUNG TÂM TRỌNG TÀI QUỐC TẾ VIỆT NAM

Q & A

THANK 
YOU!

TTV Nguyễn Bắc Thủy
TP Kinh tế đầu tư và Hợp đồng xây 

dựng, Cục Kinh tế xây dựng, Bộ Xây 
dựng

(Trọng tài viên VIAC)
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TRUNG TÂM TRỌNG TÀI QUỐC TẾ VIỆT NAM

THANH QUYẾT TOÁN VÀ TRANH CHẤPTHANH QUYẾT TOÁN VÀ TRANH CHẤP
Góc nhìn từ Chủ đầu tư vốn Nhà nước

Ông NINH VIẾT ĐỊNH
Trọng tài viên, Trung tâm Trọng tài Quốc tế Việt Nam (VIAC)
Nguyên Trưởng ban Quản lý xây dựng, Nguyên trưởng ban Quản lý đấu thầu Tập đoàn điện lực Việt Nam (EVN)

12. TTV. Ninh Viết Định

HỢP ĐỒNG 
VÀ NỘI 
DUNG 

THANH 
TOÁN 

Loại hợp
đồng

Loại
thanh
toán

Hồ sơ
thanh
toán

Vấn đề
bàn luận

22. TTV. Ninh Viết Định
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TRUNG TÂM TRỌNG TÀI QUỐC TẾ VIỆT NAM

ĐẶT VẤN ĐỀĐẶT VẤN ĐỀ

32. TTV. Ninh Viết Định

ĐẶT VẤN ĐỀ CHO THẢO LUẬN

MỤC ĐÍCH
Hoàn thiện cơ chế thanh
toán (quy định PL và soạn

Hợp đồng)

Tiếp cận cơ chế điều
tiết (quy luật vận

hành) của kinh tế thị
trường sâu, rộng hơn.

Lấy hiệu quả - giá trị
sử dụng vốn làm tiêu
chí cao nhất (Góc độ

CĐT)

BỐI CẢNH
Việt Nam hiện tại

Hệ thống cơ sở hạ tầng Việt Nam đã hòa nhập cơ bản:
• Hệ thống pháp luật
• Hệ thống tài chính và ngân hàng
• Hệ thống doanh nghiệp
• Đội ngũ chuyên gia và Hệ thống đào tạo liên quan quản lý tài chính.

Luật Đấu thầu: Chuyển từ mua hàng hóa đáp ứng điều
kiện cơ bản có giá thấp nhất sang mua hàng, dịch vụ

với tiêu chí có hiệu quả sử dụng tiền cao nhất.

Chưa hoàn thiện chuyển đổi mô hình “Bộ chủ quản” 
sang “Bộ chuyên ngành” và chồng chéo quản lý.

 QL Hợp đồng là một phần cần đồng bộ thế nào?

QUY ĐỊNH PHÁP LUẬT 
LIÊN QUAN

Chung: Bộ Luật Dân
sự 2015

Riêng vốn NN:  1 
phần LXD (vốn) + các
nghị định+TT -/+ Luật

Đấu thầu

42. TTV. Ninh Viết Định
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LOẠI HỢP ĐỒNG

TRUNG TÂM TRỌNG TÀI QUỐC TẾ VIỆT NAM

52. TTV. Ninh Viết Định

PHÂN LOẠI HỢP ĐỒNG
THEO QUẢN LÝ CHI PHÍ

Luật XD& NĐ 50
1. Trọn gói;
2. Theo đơn giá cố định;
3. Theo đơn giá điều chỉnh;
4. Theo thời gian;
5. Theo chi phí cộng phí
6. Theo giá kết hợp.

Luật Đấu thầu:
1. HĐ trọn gói.
2. HĐ theo đơn giá cố định.
3. HĐ theo đơn giá điều chỉnh.
4. HĐ theo thời gian.

1. Trọn gói
2. Điều chỉnh giá:

• Khối lượng
• Đơn giá
• Hỗn hợp

BẢN 
CHẤT

62. TTV. Ninh Viết Định
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VÌ SAO PHÂN LOẠI HỢP ĐỒNG PHẢI
ĐỒNG BỘ CÁC QUY ĐỊNH & CÓ CHỦ ĐÍCH

1. Mục đích phân loại: 
• Về quy trình LCNT theo LĐT : Hàng hoá, Tư vấn và phi tư vấn.
• Về quản lý giá (chi phí): Trọn gói và điều chỉnh giá (bao gồm cả hỗn hợp):

 Điều chỉnh khối lượng.
 Điều chỉnh đơn giá.
 Hỗn hợp ( có cả phần điều chỉnh và trọn gói)

• Một trong các nội dung công việc cần quản lý nhà nước là thiết kế.
 CĐT thiết kế
 Nhà thầu thiết kế (EPC, EP, EC) 

2. EPC. Quy định QL thiết kế khi giao NT thiết kế (gọi là E Nhà thầu) là
khác biệt, cơ chế quản lý giá chỉ là 1 hệ quả – Thảm khảo cách tiếp cận
mẫu và HĐ của FIDIC

72. TTV. Ninh Viết Định

HỢP ĐỒNG CHI PHÍ CỘNG PHÍ

1. Là một loại hợp đồng trong LXD 50/2014 không áp dụng cho DA vốn
NN nay cho sử dụng theo NĐ 50/2021

2. Bài viết của thầy giáo Nguyễn Thế Quân – ĐH Xây dựng
3. Lưu ý:
VỀ BẢN CHẤT HỢP ĐỒNG CHI PHÍ CỘNG PHÍ LÀ GÌ?

• HÃY NHÌN CƠ CẤU DỰ TOÁN CHÍNH LÀ CHI PHÍ CỘNG FEES.
• VẤN ĐỀ LÀ QUẢN LÝ CHI PHÍ THEO CÁCH NÀO? FEEs BAO NHIÊU ?
• THỜI BAO CẤP VIỆC THANH TOÁN THEO HÓA ĐƠN VÀ LÃI ĐỊNH MỨC, HAY CHỈ 

ĐỊNH THẦU TRƯỚC 2013 KHÔNG THEO QUY TRÌNH…

82. TTV. Ninh Viết Định
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HỢP ĐỒNG EPC/EPCT

1. Theo các tài liệu nước ngoài kể cả FIDIC!!!:
• EPC and Contracting Options & Formats: EPCM, & EPIC, 

EPCIC, EPCC, EPCT…

• P&DB.
2. Theo quy định của VN:

• EPC
• Tổng thầu EPC
• Chìa khóa trao tay.

92. TTV. Ninh Viết Định

THẢO LUẬN

1. Chọn loại hợp đồng khi nào và nhằm mục đích gì?
2. Quy trình ĐTXD chung phải qua khâu Lựa chọn nhà thầu, việc lựa chọn

loại hợp đồng phải phù hợp và đồng bộ với quy trình lựa chọn nhà
thầu thế nào, vướng mắc gì?

 - Việt Nam hóa các thuật ngữ ngoại + mẫu học đường
- Thay vì dùng thuật ngữ loại hợp đồng bằng “ Phương án quản lý, 

điều chỉnh chi phí” hay “Phương pháp điều chỉnh giá hợp đồng”…?

102. TTV. Ninh Viết Định
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HỎI ĐÁP VÀ GỢI Ý HỖ TRỢ THẢO LUẬN
1. Đ3.5. Trước ký EPC phải thảo thuận cụ thể: 

• d) YC thiết kế & thông số TK ban đầu- (ok)

• đ) Các phương án…xuất xứ thiết bị…

2. Đ 7.7 – khác Đ3.5 trên (bất cập): trước khi mua phải thảo thuận… nếu có YC trong HĐ!

Hỏi: 

(1) Hiểu TBị, sản phẩm của EPC là các bộ phận chức năng của thiết bị?

=> Chưa có TK, chưa mua sao có thể xác định để thoả thuận cụ thể? Thế nào là cụ thể? Và còn có thể thoả thuận 
trước khi mua theo Đ 7.7 trên?

(2) Thế nào là trước khi mua sắm trong quy trình của nhà thầu và CĐT?

Gợi ý và khuyến cáo: 

1. Đ 3.5 - SAO KHÔNG DUYỆT SAU KHI KÝ HỢP ĐỒNG?
• Hoặc biến thành nội dung duyệt TK của NT bao gồm nội dung được nêu
• Yêu cầu nộp KQ lưạ chọn nhà cung cấp hoặc thông số TK tự chế tạo…(các ND điều này)

2. Tình huống Nhà thầu EPC và Cty Việt nam là nhà thầu chính cần lưu ý quản lý CO?
112. TTV. Ninh Viết Định

CÁC LOẠI THANH TOÁN

TRUNG TÂM TRỌNG TÀI QUỐC TẾ VIỆT NAM

122. TTV. Ninh Viết Định
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TẠM ỨNG

Mức tối thiểu và
mức tối đa?

Có bảo đảm và
không bảo đảm?

THANH TOÁN 
TRUNG GIAN

Thanh toán trước (VD: L/C không
ký hậu, VL, BTP, nghĩa vụ sau
PAC…), Thanh toán BL khi FAC

Thanh toán trung gian:

Thanh toán định kỳ giá trị ước tính
theo phương pháp đã thỏa thuận.
Tạm thanh toán theo tình uống yêu

cầu (quan điểm NT - CĐT!)

Thanh toán phần điều chỉnh (gồm
cả điều chỉnh trượt giá)

QUYẾT TOÁN

Thanh toán tiền 
cuối cùng

Giải quyết các
biến đổi, trách

nhiệm khác hợp
đồng để thanh

lý.

THƯỞNG, PHẠT, 
BỒI THƯỜNG 

THIỆT HẠI.

Phạt tiến độ và vi phạm HĐ khác, 

Bồi thường thiệt hại.

Bồi thường (Phạt) theo giá trị
định trước.

CÁC LOẠI THANH TOÁN

132. TTV. Ninh Viết Định

Ví dụ minh họa hợp đồng 20.000 tỷ VNĐ

1. Thanh toán tiền dữ lại sau PAC.
• 5% giữ lại với thời hạn 2 năm bảo hành.
• Lãi vay = 7%x 2 x (5%x20.000) = 140 tỷ VNĐ (chênh lệch 2 PA tiền và bảo đảm

NH)
2. Tạm ứng.

• (1) 10% = 2.000 tỷ; (2) 20%= 4.000 tỷ VNĐ; thời hạn đến lần thanh toán đầu 6 
tháng và thu hồi hàng tháng trong 3 năm.

• Lãi vay 7% = (1): 226 tỷ VNĐ ; (2) 252 tỷ VNĐ
• Nội dung, mục đich sử dụng: 

• Thiết lập bộ máy quản lý
• Khảo sát, thiết kế ban đầu.
• Huy động nhân vật lực và chuẩn bị cơ sở ban đầu.

(Có hợp đồng NT nhận tạm ứng nhiều quá về không biết làm gì – chỉ 5% chưa nói 10!?)

142. TTV. Ninh Viết Định
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THỦ TỤC THANH TOÁN

TRUNG TÂM TRỌNG TÀI QUỐC TẾ VIỆT NAM

152. TTV. Ninh Viết Định

Ví dụ: Điều19-20 NĐ 37 về thanh toán
Điều 19. Thanh toán hợp đồng xây dựng

1. Việc thanh toán hợp đồng xây dựng phải phù hợp với loại hợp đồng, giá hợp đồng và các điều kiện trong
hợp đồng mà các bên đã ký kết. Khi thanh toán theo các thỏa thuận trong hợp đồng các bên không phải ký phụ lục
hợp đồng, trừ trường hợp bổ sung công việc chưa có trong hợp đồng.

4. Trường hợp trong kỳ thanh toán các bên chưa đủ điều kiện để thanh toán theo đúng quy định của hợp đồng
(chưa có dữ liệu để điều chỉnh giá, chưa đủ thời gian để xác định chất lượng sản phẩm,...) thì có thể tạm thanh
toán.

5. Đối với hợp đồng trọn gói: Thanh toán theo tỷ lệ phần trăm giá hợp đồng hoặc giá công trình, hạng mục công
trình, khối lượng công việc tương ứng với các giai đoạn thanh toán mà các bên đã thỏa thuận trong hợp đồng, khi
thanh toán không đòi hỏi có xác nhận khối lượng hoàn thành chi tiết.

Điều 20. Hồ sơ thanh toán hợp đồng xây dựng

1. Hồ sơ thanh toán hợp đồng xây dựng do bên nhận thầu lập phù hợp với từng loại hợp đồng xây dựng, …và
phải được bên giao thầu xác nhận. Hồ sơ thanh toán hợp đồng xây dựng gồm các tài liệu chủ yếu sau:

a) Đối với hợp đồng trọn gói:

- Biên bản nghiệm thu khối lượng hoàn thành trong giai đoạn thanh toán có xác nhận của đại diện bên giao
thầu hoặc đại diện tư vấn (nếu có) và đại diện bên nhận thầu; biên bản nghiệm thu khối lượng này là bản xác nhận
hoàn thành công trình, hạng mục công trình, khối lượng công việc phù hợp với phạm vi công việc phải thực hiện
theo hợp đồng (đối với hợp đồng thi công xây dựng phù hợp với phạm vi công việc phải thực hiện theo thiết kế; đối
với hợp đồng tư vấn phù hợp với nhiệm vụ tư vấn phải thực hiện) mà không cần xác nhận khối lượng hoàn thành
chi tiết;

162. TTV. Ninh Viết Định
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1. Trong quản lý chất lượng: Quy định về quản lý chất lượng CTXD đã có 
khái niệm rõ về nghiệm thu:

• Nghiệm thu công việc
• Nghiệm thu giai đoạn
• Nghiệm thu hoàn thành đưa vào sử dụng.

2. Hồ sơ thanh toán cần quy định thế nào trong HĐ:
• Hồ sơ thanh toán đồng bộ với nguyên tắc QL chất lượng và KL nhưng không

đồng nhất nhưng phải minh bạch – thống nhất trước trong HĐ.
• Ví dụ: mục 4 Đ19 NĐ 37 liên quan tạm thanh toán – thiếu minh bạch.

Các thanh toán trung gian và vai trò TVGS xác nhận các chứng cứ đã được các
bên thống nhất trước (kèm theo báo cáo định kỳ, kê xác nhận nghiệm thu liên
quan...) 

Quản lý chất lượng(Nghiệm thu) & thanh toán

172. TTV. Ninh Viết Định

NGHIÊN CỨU MỘT SỐ NỘI 
DUNG CỤ THỂ HỢP ĐỒNG ĐỂ 

BÀN LUẬN VÀ TÌM GIẢI PHÁP

TRUNG TÂM TRỌNG TÀI QUỐC TẾ VIỆT NAM

182. TTV. Ninh Viết Định
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TRUNG TÂM TRỌNG TÀI QUỐC TẾ VIỆT NAM

4.1 BẢNG TIÊN LƯỢNG – BẢNG GIÁ

192. TTV. Ninh Viết Định

Nội dung-bố cục 3 phần HSMT

Yêu cầu về thủ tục

Chỉ dẫn nhà thầu

Bảng dữ liệu

Tiêu chuẫn đánh
giá HSDT

Yêu cầu về gói thầu

Giới thiệu về dự
án và gói thầu

Bảng tiên lượng

Yêu cầu kỹ thuật –
Chỉ dẫn kỹ thuật

Các mẫu chào
thầu

Yêu cầu hợp đồng

Điều kiện chung

Điều kiện cụ
thể

Các mẫu kèm
theo hợp đồng

THƯ MỜI THẦU

TH
Ủ

 T
Ụ

C

D
Ự

 T
H

ẢO
 H

Ợ
P 

Đ
Ồ

N
G

202. TTV. Ninh Viết Định
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Mẫu bảng tiên lượng mời thầu
STT CDKT Nội dung Đơn vị tính Số lượng Ghi chú

I Các hạng mục khoán trọn gói

1 A001.a001 Lán trại Mục 1

........................

B005.b0005 Đào đất m3 2000 Chỉ dẫn rõ phạm ví
khoản gọn và khối
lượng tính trên. (nếu
khác sẽ là VO)

B… Đào đá m3 500

B… Đắp đất m3 10.000

II Các hạng mục theo đơn giá cố định

1 B001.b001 Đào đất m3 5555 Chỉ dẫn rõ phạm vi 

III Các hạng mục theo giá điều chỉnh

1 C001.c001 Bê tông M200 m3 444

212. TTV. Ninh Viết Định

Lập TK,DT và hồ sơ mời thầu theo LXD

F/S+TKCS+TMĐT (FEED)

TKKT(BVTC)+ Dự toán

Chỉ dẫn KT+ HSMT (HSYC)

NT lập TK tiếp theo(TKKT,BVTC)

Chìa
khóa

trao
tay

EPC

222. TTV. Ninh Viết Định
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BAN QUẢN LÝ ĐT-XD

Quy trình thực hiện EPC nhiệt điện 

QUY TRÌNH HÌNH THÀNH CÁC BẢNG GIÁ

1. Bảng giá trị dự toán chi tiết

2. Bảng tiên lượng mời thầu.

3. Bảng giá hợp đồng:

Tổng hợp – Chi tiết – giải trình đơn giá chi tiết ( theo YC quy trình LCNT)

4. Bảng giá chi tiết thực hiện hợp đồng:
• Theo thiết kế chi tiết YC trong thực hiện hợp đồn & Cụ thể hóa các nội dung của hợp đồng
• Kiểm soát thủ tục thanh toán và chứng cứ phù hợp

242. TTV. Ninh Viết Định
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Tiên lượng mời thầu khác tiên lượng dự toán về cấu trúc

Tiên lượng dự toán.
1. Theo mã định mức đơn giá
2. Theo biện pháp tổ chức thi công

chủ đạo do tư vấn CĐT đề xuất.
3. Các chi phí phụ trợ, phục vụ thi

công được tính chi tiết như
công công trình và theo hệ
thống mã định mức, đơn giá

Tiên lượng mời thầu.
1. Theo hình thức quản lý chi phí
2. Công tác mang tích chất biện

pháp thi công không đưa chi tiết
riêng là hòa vào danh mục công
việc công trình theo CDKT

3. Chi phí phục vụ thi công có thể
đưa thành mục riêng nhưng
dưới dạng tổng hợp với phạm vi 
công việc mô tả trong CDKT, 
không chi tiết để NT phát huy
ưu thế riêng.

252. TTV. Ninh Viết Định

Yêu cầu nội dung TK nhà thầu trình để CĐT thẩm định, phê duyệt trước 
khi thực hiện (đặc biệt EPC)

TT Tên thiết bị Đơn vị đo Yêu cầu KT, 
TC áp dụng

Thông số 
chính

Xuất xứ 
CO

Số lượng Ghi chú

TT Tên vật lieu chính Đơn vị đo Yêu cầu KT
TC áp dụng

Xuất xứ
CO 

Số lượng Ghi chú

 Thiết bị

 Vật liệu chính

262. TTV. Ninh Viết Định
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TRUNG TÂM TRỌNG TÀI QUỐC TẾ VIỆT NAM

4.2 CO VÀ THỦ TỤC THANH TOÁN

272. TTV. Ninh Viết Định

CO và vị trí, yêu cầu trong quản lý dự án chung

CO
CHẤT 

LƯỢNG

• CQ
• ISO9001.(2015)
• ISO1400x.()

CO 
THƯƠNG 

MẠI

• Nội địa (Chính sách
của Chính phủ)

• FTA (x)

Năng lực nhà thầu, nhà sản 
xuất
( Bidding capacity)
- Năng lực pháp lý
- Năng lực tài chính
- Năng lực nhân sự
- Năng lực thiết bị, công nghệ
- Kinh nghiệm 

THÀNH VIÊN  CÁC TỔ CHỨC ,
ĐIỀU ƯỚC QUỐC TẾ

(WTO, ASEAN, APEC, EVFTA, CPTPP…)

Q
A/

Q
C

CO2

CO3

CO3

CO3

CO3

282. TTV. Ninh Viết Định
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Quản lý CO từ mời thầu đến thực hiện HĐ

1. Hợp đồng đấu thầu trên cơ sở BVTC: CO phải được chào thầu và xác định rõ ngay 
khi ký hợp đồng

2. Hợp đồng mà Nhà thầu lập TKBVTC (và có thể các bước TK khác nữa) CO nên:
• HĐ ký phải có CDKT, TK và CO cho những thiết bị công nghệ chính.
• CO cụ thể cho thiết bị và vật liệu quan khác được duyệt chung với bước duyệt 

TK bản vẽ thi công.
3. Quản lý chất lượng và CO:

• CO + CQ: đối với chất lượng VT, Tbi chính
• CO Cấp 1và CO cấp 2 (bộ phận cấu thành) để quản lý bổ sung đối với VT, TB 

quan trọng và thực hiện chính sách FTA.

292. TTV. Ninh Viết Định

TRUNG TÂM TRỌNG TÀI QUỐC TẾ VIỆT NAM

4.3 ĐIỀU CHỈNH HỢP ĐỒNG
(Đ143 LXD)

và ĐIỀU CHỈNH TRƯỢT GIÁ

302. TTV. Ninh Viết Định
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ĐIỀU 143 LXD
1. Điều chỉnh hợp đồng xây dựng gồm điều chỉnh về khối lượng, tiến độ, đơn giá hợp đồng và các nội dung khác do các 

bên thỏa thuận trong hợp đồng. Điều chỉnh hợp đồng xây dựng chỉ được áp dụng trong thời gian thực hiện hợp đồng.

2. Các trường hợp được điều chỉnh hợp đồng xây dựng:

a) Do các bên thỏa thuận trong hợp đồng phù hợp với các quy định của Luật này và pháp luật khác có liên quan;

b) Khi Nhà nước thay đổi các chính sách làm ảnh hưởng trực tiếp đến việc thực hiện hợp đồng, trừ trường hợp các bên 
hợp đồng có thỏa thuận khác;

c) Khi dự án được điều chỉnh có ảnh hưởng đến hợp đồng, trừ trường hợp các bên hợp đồng có thỏa thuận khác;

d) Các trường hợp bất khả kháng theo quy định của pháp luật.

3. Ngoài các quy định nêu tại khoản 1 và khoản 2 Điều này, việc điều chỉnh giá hợp đồng xây dựng thuộc dự án sử 
dụng vốn Nhà nước còn phải tuân thủ các quy định sau:

a) Việc điều chỉnh đơn giá thực hiện hợp đồng chỉ áp dụng đối với hợp đồng theo đơn giá điều chỉnh và hợp đồng theo thời 
gian;

b) Đơn giá trong hợp đồng được điều chỉnh theo nội dung, phạm vi, phương pháp và căn cứ điều chỉnh hợp đồng được 
các bên thỏa thuận trong hợp đồng phù hợp với quy định của pháp luật;

c) Khi điều chỉnh hợp đồng làm thay đổi mục tiêu đầu tư, thời gian thực hiện hợp đồng, làm vượt dự toán gói thầu xây 
dựng được duyệt thì phải được người quyết định đầu tư cho phép.

312. TTV. Ninh Viết Định

Điều khoản 35 NĐ 37-50 và LXD 62/2020

1. Tư tưởng là cần làm rõ mục 2 Đ143 LXD – chỗ nào?
• Các mục 2(b,c,d) và 3(c) không thể có vì trái với mục 1.
1. Đã cải tiến cho phép 2 PP điều chỉnh giá: thêm Bù trực tiếp cùng PP 

theo chỉ số giá. Thế nào, cơ sở dữ liệu có đồng bộ?
2. Đ 35: Điều chỉnh HĐ bao gồm… mà các bên đã thoả thuận trong 

hợp đồng. Khẳng định nội dung Đ143(1) 
 Khi nào được cho là điều chỉnh bổ sung phải ký phụ lục (bao gồm
các ND 2(b,c,d) và 3(c) nêu trên

322. TTV. Ninh Viết Định
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Cần có hướng dẫn (diễn giải) điều 143 LXD 

1. Hướng dẫn tách bạch 2 khái niệm: 
(1) Điều chỉnh được quy định sẵn trong hợp đồng, như điều chỉnh KL theo đơn 

giá cố định, điều chỉnh trượt giá, … trong loại hợp đồng điều chỉnh giá; 
(2) Điều chỉnh bổ sung đối với các công việc phát sinh ngoài phạm vi quy định 

trong hợp đồng ban đầu – phải ký Phụ lục điều chỉnh, bổ sung.

2. Các cơ chế quản lý 2 nội dung trên hoàn toàn khác nhau, không thể 
hoà chung như trong NĐ 37+50

332. TTV. Ninh Viết Định

TRUNG TÂM TRỌNG TÀI QUỐC TẾ VIỆT NAM

VÍ DỤ ĐIỀU CHỈNH TRƯỢT GIÁ

342. TTV. Ninh Viết Định
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CÔNG THỨC CHUNG

•

352. TTV. Ninh Viết Định

NHỮNG VẤN ĐỀ CẦN HIỂU, BÀN & GIẢI QUYẾT

1. Hiểu về công thức toán học Pn và bản chất phương pháp tính
2. Các phương án định lượng hệ số a,b,c,d…
3. Tại sao thông lệ tính trượt giá KL thực hiện từ tháng 13.
4. Tạm ứng và loại trừ yếu tố trượt giá thế nào.
5. Tính trượt giá cho khối lượng tại thời điểm thực hiện.
6. Chỉ số giá( CSG) gắn với nguồn gốc phát sinh chi phí.
7. Chỉ số giá gắn với đồng tiền công bố CSG và thanh toán.
8. Tại sao sử dụng phương pháp thống kê để tính
9. Khai niệm tính trượt giá một phần chi phí và loại hợp đồng điều chỉnh giá

hỗn hợp.
10. Các nội dung khác liên quan.

362. TTV. Ninh Viết Định
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HAI CÁCH BIỂU THỊ CÔNG THỨC TÍNH ĐIỀU CHỈNH  
Cùng bản chất nhưng khác về phương pháp luận

P
. ) 

= Po.i +Po.i x kn.i
- Giống nhau về bản chất nhưng khác nhau cơ bản về phương pháp luận!

- Áp dụng linh hoạt và kết hợp cả hai trong cùng một hợp đồng.

372. TTV. Ninh Viết Định

CHỦ ĐỀ THẢO LUẬN LIÊN QUAN

1. Bảng giá và bảng giá chi tiết, bảng giá cấp 1,2,3…
2. Tình trạng bảng giá HĐ trọn gói không có hoặc có KL? (=1)

3. CO + CQ & CO + COfta , COCPh ; CO1, CO2, CO3…
4. Điều chỉnh hợp đồng, 2 phương pháp điều chỉnh trượt giá – chỉ số giá XD và

chỉ số giá TC thống kê công bố; hiểu phương pháp tính bù trực tiếp là thế
nào, phương pháp trung gian, hỗn hợp.

5. Đồng tiền hợp đồng và đồng tiền thanh toán.
6. Phân chia HĐXD thành phần đồng bộ phải hoàn thành; “Bồi thường” hay 

“Phạt” cho một số “sai lệch” cam kết.
7. Hồ sơ thanh toán và quy định pháp luật liên quan cần lưu ý:

• Đặc thù của gói thầu.
• Đặc thù nguồn vốn và phương án quản lý hiệu quả dòng tiền của CĐT khi lập HSMT.
• ….

382. TTV. Ninh Viết Định
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VẤN ĐỀ THẢO LUẬN (tiếp)

1. Bộ Luật Dân sự đã quy định các nguyên tắc chung cho hợp đồng – đối
với sử dụng vốn NN cần quy định bổ sung gì liên quan thanh toán. LXD, 
các VB dưới Luật thừa (bỏ), thiếu (dễ lỗi) nội dung nào?

2. Loại hợp đồng EPC theo quy định Luật XD hiểu thế nào cho đúng, có
thể sử dụng mẫu hợp đồng FIDIC – P&DB

3. Quy định mức tạm ứng Min, Max hay nên bỏ
4. Mâu thuẫn giữa các VB pháp luật về vấn đề thanh toán.
5. Việc chuyển : “Án lệ” thành “ Quy định pháp luật” thế nào

392. TTV. Ninh Viết Định

Tranh chấp thanh toán – đối tượng

CHỦ 
ĐẦU TƯ

TC TÀI CHÍNH 

CẤP VỐN

NHÀ THẦUCƠ QUAN THANH 
KIỂM TRA

402. TTV. Ninh Viết Định
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KIẾN NGHỊ CHUNG

TRUNG TÂM TRỌNG TÀI QUỐC TẾ VIỆT NAM

412. TTV. Ninh Viết Định

KIẾN NGHỊ CHUNG – Cơ quan QLNN-QĐPL

1. Thống nhất và cụ thể hóa các thuật ngữ và lập từ điển cho pháp luật
Đầu tư

2. Hệ thống hóa- Quy hoạch lại các nội dung quy định về ĐTXD để viết các
văn bản quy định pháp luật cho có hệ thống, liên kết đồng bộ và ngắn
gọn, dễ hiểu, diễn giải thống nhất!

3. Quy luật vận hành thị trường( Minh bạch, điều kiện rõ trong mời thầu
và trước khi ký hợp đồng), Phân chia quản lý rủi ro khoa học là hai trụ
cột chính làm cơ sở soạn thảo lại quy định pháp luật về hợp đồng.

= Giành các khoảng “đất” cho sáng tạo, tối ưu hóa theo thực tiễn
trong môi trường quản lý ĐTXD được Chuyên môn hóa, chuyên nghiệp
hóa. (không đưa vào văn bản QĐ pháp luật mà giành cho TV, Chuyên
gia và các tài liệu hướng dẫn nghiệp vụ chuyên môn – tham khảo vận
dụng.

422. TTV. Ninh Viết Định
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CHỦ ĐẦU TƯ VÀ NHÀ THẦU

1. CHỦ ĐẦU TƯ.
• Chuyên nghiệp hóa. (5H)
• Rà soát từng điều khoản HĐ để soạn quy định cụ thể, chi tiết khi soạn thảo

hợp đồng (HSMT) và đàm phán – Bộ Luật Dân sự và NĐ 37+50 đã công
nhận giá trị pháp lý cao nhất của hợp đồng & Tránh phải lấp chỗ trống PL 
Viẹtnam bằng các Luật, quy định nước ngoài không hiểu rõ khi bị tranh chấp
( kể cả CISG và các “Điều ước quốc tế” khác cũng có điều khoản loại trừ
tùy chọn)

2. NHÀ THẦU.
• Nghiên cứu kỹ Hồ sơ mời thầu
• Đề xuất các sai lệch cần thiết phù hợp năng lực và mục tiêu chào thầu.

432. TTV. Ninh Viết Định

THANK 
YOU!

TTV NINH VIẾT ĐỊNH
Email

128dinhnv@evn.com.vn/ 
DINHHATNHANIAEA@GMAIL.COM

l
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TRUNG TÂM TRỌNG TÀI QUỐC TẾ VIỆT NAM

ÁP DỤNG SỰ KIỆN BẤT KHẢ KHÁNG 
VÀ HOÀN CẢNH THAY ĐỔI CƠ BẢN 
TRONG VIỆC THỰC HIỆN NGHĨA VỤ 
THANH QUYẾT TOÁN HỢP ĐỒNG

TS. NGUYỄN THỊ HOA
Thành viên Hội Pháp Luật Xây dựng Việt Nam (SCLVN)
Giảng viên Khoa Luật quốc tế - Đại học Luật TP. HCM

13. TS. Nguyễn Thị Hoa

SỰ KIỆN BẤT KHẢ KHÁNG

TRUNG TÂM TRỌNG TÀI QUỐC TẾ VIỆT NAM

23. TS. Nguyễn Thị Hoa
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1. Sự kiện bất khả kháng
1.1. Các yếu tố cấu thành một sự kiện bất khả kháng

Sự kiện khách quan
Không thể lường trước được
Không thể khắc phục được dù đã áp dụng mọi biện pháp 
cần thiết và khả năng cho phép.
Cơ sở pháp lý: Khoản 1 Điều 156 BLDS 2015 hoặc Khoản 
2 Điều 51 Nghị định số 37/2015/NĐ-CP

33. TS. Nguyễn Thị Hoa

Khoản 2 Điều 351 BLDS 2015

Trường hợp bên có nghĩa vụ không thực hiện đúng nghĩa vụ do sự kiện bất khả kháng
thì không phải chịu trách nhiệm dân sự, trừ trường hợp có thỏa thuận khác hoặc
pháp luật có quy định khác.

Các bên được thoả thuận về hậu quả của sự kiện bất khả kháng

Nếu không có thoả thuận của các bên thì bên vi phạm nghĩa vụ do bất khả kháng sẽ
được miễn trách

1.2. Hậu quả của sự kiện bất khả kháng

1. Sự kiện bất khả kháng

43. TS. Nguyễn Thị Hoa
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Điều 296 Luật Thương mại
Thông báo ngay bằng văn bản về sự kiện bất khả kháng và hậu quả có thể xảy ra cho bên 
kia
Thoả thuận kéo dài thời gian thực hiện Hợp đồng, nếu không thì thời gian kéo dài không 
quá:
- 5 tháng đối với hợp đồng có thời gian thực hiện đến 12 tháng;
- 8 tháng đối với hợp đồng có thời gian thực hiện trên 12 tháng
Chú ý: Thời hạn này không áp dụng cho hợp đồng có thời hạn cố định về giao hàng 
hoặc hoàn thành dịch vụ

1.2. Hậu quả của sự kiện bất khả kháng

1. Sự kiện bất khả kháng

Nếu quá thời hạn trên thì các bên được quyền từ chối thực hiện hợp đồng và không bên 
nào được yêu cầu bồi thường thiệt hại

53. TS. Nguyễn Thị Hoa

Điều 51 Nghị định số 
37/2015/NĐ-CP

• 3. Khi một bên bị rơi vào
tình trạng bất khả kháng thì
phải thông báo
bằng văn bản cho bên kia
trong thời gian sớm nhất có
thể.

• 4. Trong hợp đồng các bên
phải thỏa thuận về việc xử
lý bất khả kháng như: Thông
báo về bất khả kháng; trách
nhiệm của các bên đối với
bất khả kháng; chấm dứt và
thanh toán hợp đồng xây
dựng trong trường hợp bất
khả kháng (nếu có).

Điều 10 Thông tư số 
09/2016/TT-BXD

• Khi một bên gặp phải tình
trạng bất khả kháng thì
phải thông báo bằng văn
bản cho bên kia trong thời
gian sớm nhất, trong thông
báo phải nêu rõ các nghĩa
vụ, công việc liên quan đến
hậu quả của bất khả
kháng.

• Bên thông báo được miễn
thực hiện công việc thuộc
trách nhiệm của mình
trong thời gian xảy ra bất
khả kháng ảnh hưởng đến
công việc theo nghĩa vụ
hợp đồng.

Điều 16 Thông tư 
08/2016/TT-BXD

• Khi một bên gặp tình
trạng bất khả kháng thì
phải thông báo bằng văn
bản cho bên kia trong
thời gian sớm nhất, trong
thông báo phải nêu rõ
các nghĩa vụ, công việc
liên quan đến hậu quả
của bất khả kháng.

• Bên thông báo được
miễn thực hiện công việc
thuộc trách nhiệm của
mình trong thời gian xảy
ra bất khả kháng ảnh
hưởng đến công việc
theo nghĩa vụ hợp đồng.

1.3. Những việc cần làm khi xảy ra sự kiện bất khả kháng

1. Sự kiện bất khả kháng

63. TS. Nguyễn Thị Hoa
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1. e) Nếu bên nhận thầu đã thông báo …sẽ có quyền đề nghị xử lý như sau:

- Được kéo dài thời gian do sự chậm trễ theo quy định của Hợp đồng (gia hạn thời gian hoàn thành).

- Được thanh toán các chi phí phát sinh theo các Điều Khoản quy định trong hợp đồng.

- Bên giao thầu phải xem xét quyết định các đề nghị của bên nhận thầu.

- Việc xử lý hậu quả bất khả kháng không áp dụng đối với các nghĩa vụ thanh toán tiền của bất cứ bên nào cho bên kia
theo hợp đồng.

1. g) Nếu việc thực hiện các công việc của hợp đồng bị dừng do bất khả kháng đã được thông báo trong Khoảng thời gian
mà tổng số ngày bị dừng lớn hơn số ngày do bất khả kháng đã được thông báo, thì một trong hai bên có quyền gửi thông
báo chấm dứt hợp đồng cho bên kia

- Trường hợp chấm dứt, bên giao thầu sẽ phải thanh toán cho bên nhận thầu:

+ Các Khoản thanh toán cho bất kỳ công việc nào đã được thực hiện mà giá đã được nêu trong hợp đồng.

+ Chi phí cho thiết bị và vật tư được đặt hàng cho công trình đã được chuyển tới cho bên nhận thầu, hoặc những thứ bên
nhận thầu có trách nhiệm chấp nhận giao hàng: Thiết bị và vật tư này sẽ trở thành tài sản (và là rủi ro) của bên giao thầu khi
đã được bên giao thầu thanh toán, và bên nhận thầu sẽ để cho bên giao thầu sử dụng.

1.4. Quyền và nghĩa vụ các bên

1. Sự kiện bất khả kháng

Điều 10 Thông tư 09/2016/TT-BXD

73. TS. Nguyễn Thị Hoa

4-a) Nếu bên nhận thầu đã thông báo …sẽ có quyền đề nghị xử lý như sau:

- Được kéo dài thời gian do sự chậm trễ theo quy định của Hợp đồng (gia hạn thời gian hoàn thành).

- Được thanh toán các chi phí phát sinh theo các Điều Khoản quy định trong hợp đồng.

b) Bên giao thầu phải xem xét quyết định các đề nghị của bên nhận thầu.

c) Việc xử lý hậu quả bất khả kháng không áp dụng đối với các nghĩa vụ thanh toán tiền của bất cứ bên nào cho bên kia
theo hợp đồng.

5. a) Nếu việc thực hiện các công việc của hợp đồng bị dừng do bất khả kháng đã được thông báo trong Khoảng thời
gian mà tổng số ngày bị dừng lớn hơn số ngày do bất khả kháng đã được thông báo, thì một trong hai bên có quyền gửi
thông báo chấm dứt hợp đồng cho bên kia.

5. b) Trường hợp chấm dứt hợp đồng, bên giao thầu sẽ phải thanh toán cho bên nhận thầu:

- Các Khoản thanh toán cho bất kỳ công việc nào đã được thực hiện mà giá đã được nêu trong hợp đồng.

- Chi phí cho thiết bị và vật tư được đặt hàng cho công trình đã được chuyển tới cho bên nhận thầu, hoặc những thứ
bên nhận thầu có trách nhiệm chấp nhận giao hàng: Thiết bị và vật tư này sẽ trở thành tài sản (và là rủi ro) của bên giao
thầu khi đã được bên giao thầu thanh toán, và bên nhận thầu sẽ để cho bên giao thầu sử dụng.

1.4. Quyền và nghĩa vụ các bên

1. Sự kiện bất khả kháng

Điều 16 Thông tư 08/2016/TT-BXD

83. TS. Nguyễn Thị Hoa
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1.4. Nghĩa vụ chứng minh sự kiện bất khả kháng

1. Sự kiện bất khả kháng

• Bên vi phạm hợp đồng 
có nghĩa vụ chứng 
minh các trường hợp 
miễn trách nhiệm.

Khoản 2 Điều
294 LTM

• Bên vi phạm có nghĩa 
vụ chứng minh với bên 
bị vi phạm về trường 
hợp miễn trách nhiệm 
của mình.

Khoản 3 Điều
295 LTM

93. TS. Nguyễn Thị Hoa

HOÀN CẢNH THAY ĐỔI 
CĂN BẢN

TRUNG TÂM TRỌNG TÀI QUỐC TẾ VIỆT NAM

103. TS. Nguyễn Thị Hoa
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TRUNG TÂM TRỌNG TÀI QUỐC TẾ VIỆT NAM

2.1. Điều kiện để xác định hoàn cảnh thay đổi một cách căn bản
Khoản 1 Điều 420 BLDS
- Sự thay đổi hoàn cảnh do nguyên nhân khách quan xảy ra sau khi giao kết hợp đồng
- Tại thời điểm giao kết hợp đồng, các bên không thể lường trước được về sự thay đổi 
hoàn cảnh
- Hoàn cảnh thay đổi lớn đến mức nếu như các bên biết trước thì hợp đồng đã không 
được giao kết hoặc được giao kết nhưng với nội dung hoàn toàn khác
- Việc tiếp tục thực hiện hợp đồng mà không có sự thay đổi nội dung hợp đồng sẽ gây 
thiệt hại nghiêm trọng cho một bên
- Bên có lợi ích bị ảnh hưởng đã áp dụng mọi biện pháp cần thiết trong khả năng cho 
phép, phù hợp với tính chất của hợp đồng mà không thể ngăn chặn, giảm thiểu mức độ 
ảnh hưởng đến lợi ích

113. TS. Nguyễn Thị Hoa

2.2. Hậu quả của việc xảy ra hoàn cảnh thay đổi căn bản
(Khoản 2,3,4 Điều 420 BLDS)

Bên có lợi ích bị ảnh 
hưởng có quyền yêu 

cầu bên kia đàm phán 
lại hợp đồng trong một 

thời hạn hợp lý

Nếu không thể thỏa thuận được về 
việc sửa đổi hợp đồng trong một thời 
hạn hợp lý, một bên có thể yêu cầu 
Tòa án: 

• Chấm dứt hợp đồng tại một thời điểm
xác định; hoặc

• Sửa đổi hợp đồng để cân bằng quyền 
và lợi ích hợp pháp của các bên;

• Tòa án chỉ được quyết định việc sửa 
đổi hợp đồng trong trường hợp việc 
chấm dứt hợp đồng sẽ gây thiệt hại 
lớn hơn so với các chi phí để thực 
hiện hợp đồng nếu được sửa đổi.

CHÚ Ý: Trong quá trình đàm phán sửa
đổi, chấm dứt hợp đồng, Tòa án giải
quyết vụ việc, các bên vẫn phải tiếp tục
thực hiện nghĩa vụ của mình theo hợp
đồng, trừ trường hợp có thỏa thuận
khác.

123. TS. Nguyễn Thị Hoa

11
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7

So sánh giữa hoàn cảnh thay đổi căn bản và sự kiện bất khả kháng

Sự kiện bất khả
kháng

Hoàn cảnh
thay đổi căn

bản

133. TS. Nguyễn Thị Hoa

THANK 
YOU!

TS. NGUYỄN THỊ HOA
Thành viên SCLVN

GV: Khoa Luật quôc tế - Đại học Luật
TP. HCM

l
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TRUNG TÂM TRỌNG TÀI QUỐC TẾ VIỆT NAM

MỘT SỐ TRANH CHẤP THƯỜNG GẶP
VỀ ĐIỀU KHOẢN THANH TOÁN 
TRONG HỢP ĐỒNG XÂY DỰNG

LS. LÊ THẾ HÙNG
Thành viên Hội Xây dựng Pháp luật Việt Nam (SCLVN)

Luật sư điều hành Công ty Luật TNHH CNC Việt Nam

Nội dung
 Miễn trừ

 Tình huống 1: Bảo Lãnh thực hiện Hợp đồng

 Tình huống 2: Tạm ứng Hợp đồng

 Tình huống 3: Thanh toán lãi suất

 Tình huống 4: Thanh toán tạm hay Quyết toán

 Liên hệ

1

2
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Miễn trừ

“Các thông tin hoặc tình huống đặt ra trong buổi
thảo luận này không nhắm vào bất kỳ một trường
hợp cụ thể nào.  

Nếu thấy có bất kỳ tình tiết nào giống với hoàn
cảnh mà bạn đang gặp phải thì đó chỉ là sự trùng
hợp ngẫu nhiên.

Không nên sử dụng các ý kiến trao đổi, tư vấn hoặc
câu trả lời trong buổi thảo luận để áp dụng cho
tình huống của mình khi chưa tham vấn ý kiến
chuyên gia.”

BẢO LÃNH THỰC HIỆN
HỢP ĐỒNG

TRUNG TÂM TRỌNG TÀI QUỐC TẾ VIỆT NAM
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Thông tin tranh chấp

Quy định Hợp đồng

Khoản 4.2 [Bảo lãnh thực hiện Hợp đồng], Hợp
đồng FIDIC Red Book 1999 được áp dụng và
không có sửa đổi trong Điều kiện riêng.

Tiến độ thi công

Bị kéo dài do Chủ Đầu tư chậm bàn giao
mặt bằng, Nhà thầu cũng đã có Thông
báo và hồ sơ đề nghị gia hạn đã đệ
trình.

Mẫu Bảo lãnh thực hiện Hợp đồng

Nhà thầu đệ trình Bảo lãnh thực hiện
Hợp đồng theo mẫu được yêu cầu.

Chứng chỉ Thanh toán tạm (IPC)

Ngày 1/7/2021, Tư vấn đã cấp IPC phù hợp
với Khoản 14.6 [Cấp chứng chỉ thanh toán
tạm].

Thời hạn Bảo lãnh thực hiện Hợp đồng

Tới 15/7/2021 (tức có hiệu lực từ khi phát
hành cộng (+) 28 ngày kể từ ngày dự kiến
hoàn thành Công trình).

Thanh toán

Ngày 1/7/2021, Chủ Đầu tư yêu cầu Nhà thầu
gia hạn Bảo lãnh thực hiện Hợp đồng theo đề
xuất tiến độ mới.

Nhà thầu yêu cầu Chủ Đầu tư phê duyệt tiến
độ mới, thanh toán chi phí thì mới có cơ sở gia
hạn Bảo lãnh thực hiện Hợp đồng. 

TẠM ỨNG HỢP ĐỒNG

TRUNG TÂM TRỌNG TÀI QUỐC TẾ VIỆT NAM
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Thông tin tranh chấp

Khởi công Tạm ứng Thanh toán Tranh chấp

8.1 14.1 14.7 8.7 
14.8

Điều kiện Khởi công

Hợp đồng được ký kết.

Bảo lãnh thực hiện Hợp đồng, 
Bảo lãnh tiền tạm ứng được

đệ trình.

Chủ Đầu tư đã thanh toán tạm
ứng Hợp đồng

Số lần tạm ứng

01 lần

Tạm ứng và Thanh toán

Chủ Đầu tư chia tạm ứng
thành nhiều đợt.

Nhà thầu vẫn thi công và đệ
trình hồ sơ thanh toán tạm

hàng kỳ.

Trễ hạn thi công

Chủ Đầu tư yêu cầu bồi
thường thiệt hại do chậm trễ.

Nhà thầu cho rằng Công trình
chưa khởi công.

Nhà thầu yêu cầu Chủ Đầu tư
thanh toán lãi suất.

THANH TOÁN LÃI SUẤT

TRUNG TÂM TRỌNG TÀI QUỐC TẾ VIỆT NAM
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Thông tin tranh chấp

Trong Hợp đồng do Các Bên tự soạn trên cơ sở
của mẫu Hợp đồng đính kèm trong Hồ sơ Mời
thầu có ghi như sau:

“Điều x.7 [Chậm trễ thanh toán]

“Không áp dụng”

Không có trao đổi hay làm rõ nào của Các Bên
trong quá trình đấu thầu, đàm phán, ký kết Hợp
đồng.

Câu hỏi 1: Khi Chủ Đầu tư chậm thanh toán, Nhà
thầu có được tính lãi suất không?

Câu hỏi 2: Nếu có, áp dụng lãi suất nào là phù
hợp?

CHỨNG CHỈ HOÀN THÀNH

TRUNG TÂM TRỌNG TÀI QUỐC TẾ VIỆT NAM
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Thông tin tranh chấp

Thông tin Hợp đồng

 Công trình bàn giao: 11/7/2019

 Thời hạn Thông báo sai sót: 
730 ngày.

 Tư vấn kết thúc Hợp đồng với
Chủ Đầu tư 11/9/2019.

 Nhà thầu đệ trình hồ sơ quyết
toán lần đầu: 11/10/2019.

 Tới ngày 11/9/2021 hồ sơ quyết
toán vẫn chưa thống nhất.

 Hợp đồng FIDIC Red Book 
1999 được áp dụng.

Quan điểm Chủ Đầu tư

 Chứng chỉ Hoàn thành
chưa được Tư vấn cấp
cho Nhà thầu nên chưa đủ
điều kiện đệ để Nhà thầu
trình hồ sơ quyết toán.

 Chủ Đầu tư do vậy không
có nghĩa vụ thanh toán lãi
suất phát sinh. 

Quan điểm Nhà thầu

 Tư vấn là người của Chủ
Đầu tư, do Chủ Đầu tư
chấm dứt Hợp đồng nên
Chủ Đầu tư phải tự cấp
Chứng chỉ Hoàn thành.

 Theo pháp luật Việt Nam, 
Chứng chỉ Hoàn thành
không tồn tại. Do vậy, việc
quyết toán phải được thực
hiện trong thời hạn theo
quy định tại Điều 147, Luật
Xây dựng 2014.

Liên hệ

Mọi ý kiến thắc mắc, vui lòng gửi về:

Công ty Luật TNHH CNC Việt Nam

 28 Mai Chí Thọ, P. An Phú, Thủ Đức,

Hồ Chí Minh, Việt Nam

 +84 028 6276 9900 | 0916 545 618

 contact@cnccounsel.com

 cnccounsel.com
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TRUNG TÂM TRỌNG TÀI QUỐC TẾ VIỆT NAM

Ông NGUYỄN CÔNG PHÚ
Trọng tài viên, Trung tâm Trọng tài Quốc tế Việt Nam (VIAC)
Nguyên Phó Chánh toà Kinh tế, Toà án nhân dân Tp. Hồ Chí Minh

THỰC TIỄN XÉT XỬ CÁC TRANH CHẤP

VỀ THANH, QUYẾT TOÁN HỢP ĐỒNG 
XÂY DỰNG TẠI TÒA ÁN, TRỌNG TÀI 

THỰC TIỄN XÉT XỬ CÁC TRANH CHẤP

1

NỘI DUNG 
CHÍNH

MỘT SỐ TRANH CHẤP VỀ THANH, 
QUYẾT TOÁN HỢP ĐỒNG XÂY DỰNG01
KINH NGHIỆM CẦN LƯU Ý KHI 
KÝ KẾT, THỰC HIỆN VÀ GIẢI QUYẾT 
TRANH CHẤP HỢP ĐỒNG XÂY DỰNG02

2
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MỘT SỐ TRANH CHẤP VỀ 
THANH, QUYẾT TOÁN 
HỢP ĐỒNG XÂY DỰNG

3
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1. TRANH CHẤP DO ĐƠN PHƯƠNG CHẤM DỨT HỢP ĐỒNG
2. TRANH CHẤP DO KHÔNG CÓ BIÊN BẢN NGHIỆM THU HOÀN THÀNH CT
3. TRANH CHẤP DO BIÊN BẢN NGHIỆM THU KHÔNG HỢP LỆ
4. TRANH CHẤP DO TRÁCH NHIỆM BẢO HÀNH SAU NGHIỆM THU
5. TRANH CHẤP DO KHÔNG CÓ THỎA THUẬN THỜI HẠN QUYẾT TOÁN
6. TRANH CHẤP KHI HỦY BỎ HỢP ĐỒNG KHÔNG CÓ Ý KIẾN BÊN THỨ BA
7. TRANH CHẤP DO VIỆC THANH TOÁN PHỤ THUỘC BÊN THỨ BA
8. TRANH CHẤP DO BÊN THỨ 3 KHÔNG THỰC HIỆN NGHĨA VỤ BẢO LÃNH
9. TRANH CHẤP GIỮA TV LIÊN DANH NHÀ THẦU VÀ CHỦ ĐẦU TƯ
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KINH NGHIỆM CẦN LƯU Ý 
KHI KÝ KẾT, THỰC HIỆN VÀ 
GIẢI QUYẾT TRANH CHẤP 
HỢP ĐỒNG XÂY DỰNG

5

KINH NGHIỆM CẦN LƯU Ý KHI KÝ KẾT, 
THỰC HIỆN VÀ GIẢI QUYẾT TRANH CHẤP 

HỢP ĐỒNG XÂY DỰNG

Kinh nghiệm khi 
soạn thảo, ký kết 

hợp đồng

Kinh nghiệm khi 
thực hiện hợp đồng

Kinh nghiệm khi 
giải quyết tranh chấp 

bằng hợp đồng

6
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KINH NGHIỆM KHI 
SOẠN THẢO, KÝ KẾT HỢP ĐỒNG

• Cần chú ý điều khoản thỏa thuận về
điều kiện thanh toán

• Điều khoản thanh toán phải rõ ràng, cụ thể

• Nên có thỏa thuận trước về tổ chức
kiểm định, giám định trong HĐXD

• Nên có thỏa thuận lựa chọn trọng tài trong
Hợp đồng xây dựng

• Nếu là hợp đồng song ngữ, nên thỏa thuận
ưu tiên bản tiếng Việt

• Điều kiện thanh toán phụ thuộc
bên thứ ba (CĐT/nhà thầu chính …)

• Điều kiện thanh toán quá phức tạp
hoặc không rõ ràng

• Nếu phải chấp nhận điều kiện bất lợi, 
nên có giải pháp hạn chế

ĐIỀU KHOẢN HỢP ĐỒNG HẠN CHẾ SOẠN THẢO
(Đối với bên nhận thầu)

7

KINH NGHIỆM KHI 
THỰC HIỆN HỢP ĐỒNG

1

2

3

4

5

6

7

Cần quan tâm thực hiện đúng
nghĩa vụ của mình

Trường hợp gặp khó khăn phải kịp
thời thông báo, bàn bạc với bên kia

Nếu bên kia vi phạm nghĩa vụ, cần
kịp thời khiếu nại để khắc phục

Trường hợp phát sinh công việc, 
cần thỏa thuận trước khi thực hiện

Bên nhận thầu có quyền yêu cầu thanh
toán nếu đã hoàn thành nghĩa vụ

Trường hợp bên giao thầu từ chối ký
biên bản nghiệm thu phải có lý do

Nên lập biên bản nghiệm thu từng
công việc, hạng mục, công trình

8
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Nếu không am hiểu pháp
luật, nên nhờ LS từ khâu

chuẩn bị khởi kiện

Cần khiếu nại kịp thời
(trong hạn thỏa thuận hoặc theo luật)

Khởi kiện kịp thời khi không thể
tự giải quyết hoặc hòa giải

Lưu giữ đầy đủ chứng từ, chứng cứ
về việc ký kết, thực hiện hợp đồng

KINH NGHIỆM KHI 
GIẢI QUYẾT TRANH CHẤP HỢP ĐỒNG

9

THANK 
YOU!

TTV 
NGUYỄN CÔNG PHÚ



Hội thảo trực tuyến- Tranh chấp trong 
thanh quyết toán Hợp đồng xây dựng

VIAC-SCLVN 11/09/2021

6. TS. Lê Nguyễn Minh Quang 1

TRUNG TÂM TRỌNG TÀI QUỐC TẾ VIỆT NAM

Áp dụng bảo lãnh thanh toán
để phòng ngừa tranh chấp về
thanh quyết toán Hợp đồng xây dựng

TS. LÊ NGUYỄN MINH QUANG
Nguyên Trưởng Ban QLDA đường sắt đô thị Tp.HCM, Nguyên Tổng giám đốc Bachy Soletanche Việt Nam

1

THỰC TRẠNG VÀ GIẢI PHÁP

TRUNG TÂM TRỌNG TÀI QUỐC TẾ VIỆT NAM

2

1
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A. Thực trạng:

• Một trong các bên tham gia hợp đồng không tuân thủ các điều khoản 

• Hợp đồng chưa đủ chặt chẽ để ràng buộc các bên

B. Giải pháp:

• Một trong những giải pháp: Bảo lãnh Thanh toán (BLTT)

1. THỰC TRẠNG & GIẢI PHÁP

CƠ SỞ PHÁP LÝ

TRUNG TÂM TRỌNG TÀI QUỐC TẾ VIỆT NAM
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2. CƠ SỞ PHÁP LÝ
Hợp đồng Fidic : Điều 2.4  - The Employer Financial Arrangement / Thu xếp Tài chính của 
Chủ đầu tư 

“The Employer financial arrangements for financing the Employer's obligations 

under the Contract shall be detailed in the Contract Data.

“ Sự thu xếp tài chính của Chủ đầu tư để cung cấp tài chính cho các nghĩa vụ của 

Chủ đầu tư theo Hợp đồng phải được nêu chi tiết trong Dữ liệu Hợp đồng.
Thông thường điều khoản này thường được Chủ đầu tư (CĐT) hủy bỏ và Nhà thầu
(Nhà Thầu) chấp thuận

KỸ THUẬT

TRUNG TÂM TRỌNG TÀI QUỐC TẾ VIỆT NAM
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3. KỸ THUẬT
• BLTT cần được soạn thảo bởi 
Luật sư am tường về HĐXD (Fidic…)

Kỹ sư am hiểu về QLDA

Chuyên viên Ngân hàng chuyên sâu về Bảo lãnh

• BLTT cần có
Các biên bản nghiệm thu công việc thực hiện => cơ sở tính toán giá trị cần được

thanh toán
Điều khoản NH chấp nhận các tài liệu biên bản nghiệm thu là tài liệu để thực

hiện BLTT

Sự cam kết của NH từ phía CĐT và NH từ phía Nhà Thầu

VÍ DỤ
Chủ đầu tư từ chối thanh toán

Ngân hàng từ chối thực hiện nghĩa vụ BLTT

TRUNG TÂM TRỌNG TÀI QUỐC TẾ VIỆT NAM
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KẾT LUẬN

TRUNG TÂM TRỌNG TÀI QUỐC TẾ VIỆT NAM

9

5. KẾT LUẬN
Hợp đồng là yếu tố then chốt

Cần đội ngũ, Luật sư, Kỹ sư và Ngân hàng soạn thảo, rà soát và

đàm phán HĐ

GĐ DA, QLDA cần nắm vững và thực thi HĐ như là ATLĐ, Chất lượng

và Tiến độ.

 BLTT chỉ có ý nghĩa khi được soạn thảo chặt chẽ và áp dụng nghiêm

ngặt từ công trường.

9

10



 
MỤC LỤC 

A. Thời gian: 8h30-11h30 Thứ bảy 11/9/2021 4 

B. Các nội dung chính: 4 

C. Chương trình 4 

A. Phát biểu Khai mạc (08h30-08h40) 4 

B. Phiên 1- Các bài trình bày (08h40- 10h25) 4 

C. Phiên 2- Thảo luận (10h25-11h30) 4 

D. CÁC DIỄN GIẢ 4 

1. TTV. NGUYỄN CÔNG PHÚ 4 

2. TTV NINH VIẾT ĐỊNH 5 

3. TS. LÊ NGUYỄN MINH QUANG 5 

4. TTV. NGUYỄN BẮC THỦY 6 

5. LS. LÊ THẾ HÙNG 6 

6. TS. NGUYỄN THỊ HOA 6 

7. THS. PHẠM ANH TUẤN 7 

A. Các quy định pháp luật về thanh quyết toán Hợp đồng xây dựng 8 

1. Các thủ tục cần thiết để giải quyết khiếu nại của Nhà thầu về chi phí phát sinh trong thời gian chờ thi công ?
 8 

2. Nếu Nhà thầu đã gởi yêu cầu nghiệm thu công việc xây lắp đưa vào sử dụng lần thứ 3, thì theo Luật xây dựng 
có thể đi đòi tiền về được không? 8 



3. Hướng dẫn thủ tục giải quyết tranh chấp trong bồi thường do chậm bàn giao mặt bằng vì vướng công tác 
bồi thường giải tỏa. 9 

4. Phương án xứ lý đối với trường hợp đơn giá vật tư, vật liệu tăng giảm bất thường đối với Hợp đồng đơn giá 
cố định? 9 

B. Hợp đồng Xây dựng và quy định về thanh toán nhìn từ góc độ Chủ đầu tư 10 

5. Quyết toán khi dự án chưa hoàn thành do Chủ đầu tư dừng và chuyển giao cho Nhà đầu tư khác? 10 

6. Xin hướng dẫn về thanh toán về công trình sử dụng vốn nhà nước nếu bản vẽ thay đổi: (i) Chỉ đo bóc khối 
lượng cho phạm vi thay đổi; (ii) Đo bóc lại 2 bản vẽ và đối chiếu thay đổi để thanh toán. 10 

7. Xin hướng dẫn về thanh toán phần phát sinh công trình sử dụng vốn nhà nước, dùng hợp đồng trọn gói nếu: 
(i) Biểu khối lượng hợp đồng bị bóc sót ở phần phát sinh? (ii) Biểu khối lượng hợp đồng bóc thừa ở phần phát 
sinh? 11 

8. Trong trường hợp dự án bị kéo dài do thành phố quy định dừng thi công phòng chống dịch Covid, xin cho 
biết chi phí kéo dài của nhà thầu sẽ xác định trên cơ sở nào? Chi phí nào sẽ lập theo dự toán, chi phí nào theo chi 
phí thực tế mà nhà thầu đã chi trả? Nhà thầu có được trả chi phí quản lý và lợi nhuận không? 11 

9. Theo thông tin trên trang web chính phủ thì công ty kiểm toán “Không chiết tính lại khối lượng cũng như 
đơn giá chi tiết đã được cấp có thẩm quyền phê duyệt theo quyết định trúng thầu”. Xin cho lời khuyên cho chủ 
đầu tư và tư vấn đấu thầu nếu công ty kiểm toán gửi báo cáo kiểm toán mà đo bóc lại khối lượng. 12 

C. Áp dụng bảo lãnh thanh toán để phòng ngừa tranh chấp về thanh quyết toán Hợp đồng xây dựng 12 

10. Cần lưu ý gì để chứng thư bảo lãnh thanh toán có hiệu lực khi một bên vi phạm? 12 

D. Một số tranh chấp thường gặp về điều khoản thanh quyết toán khi dùng mẫu Hợp đồng FIDIC 13 

11. Nhà thầu phụ phải làm gì nếu tổng thầu chây ỳ không thanh toán và không trả tiền? 13 

12. Điều khoản bồi thường và điều khoản phạt vi phạm hợp đồng trong hợp đồng mẫu FIDIC? 13 

13. Hợp đồng giữa Nhà thầu và Chủ đầu tư kí bằng sách đỏ FIDIC (FIDIC Red Book 1999). Nếu Chủ đầu tư tiến 
hành thanh lý Hợp đồng trước thời hạn do không muốn tiếp tục với Nhà thầu nữa thì Chủ đầu tư phải tiến hành 
các bước như thế nào là hợp lệ? Và các chi phí phải chi trả khi thanh lý Hợp đồng đúng qui trình  là gì? 14 

14. Trong tình hình dịch bệnh, nhà thầu bị tạm dừng theo chỉ thị cơ quan nhà nước, nhà thầu làm sao khiếu 
nại (claim) chi phí phát sinh? 15 

15. Xin hướng dẫn về thanh toán về công trình sử dụng vốn tư nhân dùng Hợp đồng FIDIC 1999 (Công trình 
do Chủ đầu tư thiết kế), nếu bản vẽ thay đổi: (i) Chỉ đo bóc khối lượng cho phạm vi thay đổi; (ii) Đo bóc lại 2 bản 
vẽ và đối chiếu thay đổi để thanh toán. 16 

E. Thực tiễn xét xử các tranh chấp về thanh quyết toán Hợp đồng xây dựng tại Tòa án và Trọng tài thương mại
 16 

16. Vai trò của các biên bản nghiệm thu công việc trong giải quyết tranh chấp giữa Chủ đầu tư và nhà thầu ?
 16 

17. Hợp đồng giữa Nhà thầu và Chủ đầu tư quy định không áp dụng lãi phạt do chậm thanh toán. Tuy nhiên 
khi tranh cãi Nhà thầu áp dụng BLDS 2015 với Điều 357 [ Trách nhiệm do chậm thực hiện nghĩa vụ thanh toán] và 
Điều 468 [ Lãi suất], theo đó trường hợp các bên không thỏa thuận về mức lãi suất chậm trả thì lãi suất được xác 
định là 10%/năm; Bên có nghĩa vụ trả tiền mà chậm trả thì phải trả lãi đối với số tiền chậm trả tương ứng với thời 
gian chậm trả. Xin hỏi trong trường hợp này theo luật Chủ đầu tư có phải bị phạt không khi theo hợp đồng là trả 
chậm thì không áp dụng phạt? 17 

F. Áp dụng điều khoản Bất khả kháng và Hoàn cảnh thay đổi cơ bản của BLDS 2015 trong việc thực hiện nghĩa 
vụ thanh quyết toán Hợp đồng xây dựng 18 



18. Về các quy định trong việc phạt tiến độ (trễ do trường hợp bất khả kháng)? 18 

19. Các chỉ thị 15 & 16 của Thủ tướng Chính phủ có được xem là Văn bản pháp luật để áp dụng bất khả kháng 
để tạm dừng thực hiện hợp đồng hay không? 18 

G. Các câu hỏi sẽ được lựa chọn thảo luận trong hội thảo 19 

20. Luật Xây dựng 2014 định nghĩa hợp đồng xây dựng là một loại hợp đồng dân sự. Do vậy, hiện có 1 số quan 
điểm cho rằng hợp đồng xây dựng có thể thuộc phạm vi điều chỉnh của BLDS 2015, Luật Thương mại 2005, vậy 
đối với vấn đề thời hiệu khởi kiện, quy định nào sẽ được áp dụng trong các quy định trên? 19 

21. Cách chuẩn bị hồ sơ dự phòng cho trường hợp xảy ra tranh chấp 20 

22. Xử lý các phát sinh (Variation Order- VO) chưa được thống nhất như thế nào khi quyết toán? 20 

23. Phân biệt phí tài chính do chậm thanh toán và trượt giá trong hợp đồng xây dựng, liệu có trường hợp 
trùng lắp khi thanh toán? 20 

24. Nhà thầu bỏ hợp đồng, Chủ đầu tư phải làm gì để có hồ sơ nghiệm thu công trình dở dang trên công 
trường? 20 

25. Cách xử lý với CĐT có tài chính không tốt, cố ý chậm trễ xác nhận thanh toán, quyết toán cho Nhà Thầu, 
không theo HĐ đã ký. 20 

26. Làm gì khi Chủ đầu tư chậm trễ việc thanh quyết toán bằng việc chậm hoặc không ký hồ sơ nghiệm thu?
 20 

27. Điều khoản thanh toán bất lợi: Nhà Thầu cần đàm phán từ đầu như thế nào để đúng theo luật 21 

28. Trong trường hợp dự án bị tạm ngưng thì có phương án nào Nhà Thầu Phụ có thể quyết toán Hợp đồng 
với CĐT hoặc Nhà Thầu Chính ? 21 

29. Một số dự án Chủ đầu tư và Nhà thầu đã quyết toán, sau đó Chủ đầu tư chây ì không thanh toán, Nhà 
thầu vì quan hệ hợp tác nên chỉ gửi công văn đề nghị thanh toán mà không tiến hành các thủ tục khởi kiện để thu 
hồi công nợ. Việc này kéo dài 2-3 năm kể từ thời điểm hết hạn thanh toán theo hồ sơ, có trường hợp Chủ đầu tư 
không hề phản hồi các công văn của Nhà thầu trong suốt thời gian đó. Vậy nhờ diễn giả cho biết những rủi ro nào 
có thể xảy ra đối với Nhà thầu và những hành động thích hợp để bảo vệ Nhà thầu? 21 

 

  



CHƯƠNG TRÌNH VÀ DIỄN GIẢ 
 

A. Thời gian: 8h30-11h30 Thứ bảy 11/9/2021  

B. Các nội dung chính: 

 Các quy định pháp luật về thanh quyết toán và Một số lưu ý cho doanh nghiệp: Chủ đầu tư, Nhà 
thầu, Nhà thầu phụ, Tư vấn 

 Thực tiễn giải quyết khiếu nại tranh chấp về thanh quyết toán Hợp đồng xây dựng tại Cơ quan 
Quản lý nhà nước, Trọng tài thương mại, Tòa án  

 

C. Chương trình 

A. Phát biểu Khai mạc (08h30-08h40) 

B. Phiên 1- Các bài trình bày (08h40- 10h25) 

 TTV. Nguyễn Bắc Thủy (8h40-8h55): Các quy định pháp luật về thanh quyết toán Hợp đồng xây 
dựng và một số tranh chấp thường gặp. 

 TTV. Ninh Viết Định(8h55-9h10): Hợp đồng Xây dựng và quy định về thanh toán nhìn từ góc độ 
Chủ đầu tư 

 LS. Lê Thế Hùng (9h10-9h25): Một số tranh chấp thường gặp về điều khoản thanh quyết toán khi 
dùng mẫu Hợp đồng FIDIC 

 TS. Nguyễn Thị Hoa (9h25-9h40): Áp dụng điều khoản Bất khả kháng và Hoàn cảnh thay đổi cơ 
bản của BLDS 2015 trong việc thực hiện nghĩa vụ thanh quyết toán Hợp đồng xây dựng.   

 TTV. Nguyễn Công Phú (9h40-10h10) :  Thực tiễn xét xử các tranh chấp về thanh quyết toán Hợp 
đồng xây dựng tại Tòa án và Trọng tài. 

 TS. Lê Nguyễn Minh Quang (10h10-10h25): Áp dụng bảo lãnh thanh toán để phòng ngừa tranh 
chấp về thanh quyết toán Hợp đồng xây dựng 

C. Phiên 2- Thảo luận (10h25-11h30) 

 

D. CÁC DIỄN GIẢ 

 

 

1. TTV. NGUYỄN CÔNG PHÚ 

Trọng tài viên VIAC  

@ Nguyên Phó Chánh tòa Tòa Kinh tế, Tòa án nhân dân Tp.HCM 



Ông Nguyễn Công Phú có bằng Cử nhân kinh tế từ ĐH Kinh tế Tp.HCM, bằng Cử nhân Luật và Thạc sỹ 
Luật từ ĐH Luật Tp.HCM. Ông là Thẩm phán Tòa kinh tế TAND Tp.HCM từ 1999-2020, và là Phó Chánh 
tòa Tòa kinh tế TAND Tp.HCM từ 2006-2020. Ông hiện là Trọng tài viên Trung tâm Trọng tài Quốc tế Việt 
Nam (VIAC), đồng thời là giảng viên thỉnh giảng tại Học viện Tư pháp, Học viện Tòa án, Đại học Luật 
TPHCM, Đại học Công nghệ TPHCM, và Đại học Tôn Đức Thắng. 

 

 

2. TTV NINH VIẾT ĐỊNH 

Trọng tài viên VIAC  

@Nguyên Trưởng Ban Quản lý xây dựng và nguyên Trưởng ban Quản lý đấu thầu, Tập đoàn điện lực Việt 
Nam (EVN) 

Ông Ninh Viết Định nhận bằng Kỹ sư kinh tế năng lượng từ ĐH Leningrad (Liên Xô cũ), Thạc sỹ quản trị 
kinh doanh từ Viện Công nghệ châu Á (AIT, Thái Lan), và tốt nghiệp khóa đào tạo quản lý cao cấp về điện 
hạt nhân từ Viện Công nghệ Massachusetts (MIT, Hoa Kỳ). Ông phụ trách công tác đấu thầu các dự án từ 
1982- 2016 và là Trưởng Ban Quản lý xây dựng EVN từ 2016-2021. Ông là Trưởng nhóm rà soát các văn 
bản pháp luật về Đấu thầu trong Đầu tư xây dựng của VCCI năm 2011, Chủ trì soạn thảo mẫu hợp đồng 
EPC ban hành kèm theo Thông tư số 11/2016/TT-BKH. 

 

 

3. TS. LÊ NGUYỄN MINH QUANG 

Nguyên Trưởng Ban quản lý đường sắt đô thị Tp.HCM (2016-2019)  

@Nguyên Tổng giám đốc của Bachy Soletanche Việt Nam (1998-2016) 

Ông Quang có bằng Tiến sĩ xây dựng từ trường Ecole Centrale Paris, và bằng Thạc sỹ quản lý công từ 
Trường chính sách công Lý Quang Diệu. Ông là một lãnh đạo nhiều kinh nghiệm trong ngành xây dựng, 
là Tổng giám đốc của Bachy Soletanche Việt Nam từ 1998 đến 2016 và Trưởng Ban quản lý đường sắt đô 
thị Tp.HCM từ 2016-2019. 

 



 

4. TTV. NGUYỄN BẮC THỦY 

Trọng tài viên Trung tâm Trọng tài Quốc tế Việt Nam (VIAC)  

@Trưởng phòng Kinh tế đầu tư và hợp đồng xây dựng - Cục Kinh tế xây dựng - Bộ Xây dựng 

Ông Nguyễn Bắc Thủy có bằng Kỹ sư xây dựng và Thạc sỹ quản lý xây dựng từ trường Đại học Xây dựng. 
Ông là chuyên gia cho một số dự án đầu tư lớn tại Việt Nam (lọc dầu Dung Quất mở rộng, Long Sơn), 
từng tham gia đàm pháp hợp đồng EPC nhà máy lọc dầu Dung Quất. Ông đã tham gia biên soạn nhiều 
Luật, Nghị định và Thông tư về đầu tư xây dựng, đấu thầu, đầu tư công, hợp đồng xây dựng, quản lý chi 
phí đầu tư xây dựng,... Ông là giám định viên tại nhiều vụ việc, vụ án lớn, là giảng viên nhiều khóa đào 
tạo cho các Bộ, ngành, địa phương, Kiểm toán nhà nước, doanh nghiệp về quản lý chi phí đầu tư xây 
dựng, hợp đồng xây dựng. Ông là chuyên gia (Expert) tại một số vụ kiện trọng tài quốc tế (SIAC, ICC) 
đồng thời là Mediator tại một số tranh chấp xây dựng. 

 

 

 

5. LS. LÊ THẾ HÙNG 

Luật sư điều hành, Công ty Luật CNC & Counsel  

@Thành viên Hội Pháp luật Xây dựng Việt Nam (SCLVN) 

Lê Thế Hùng có nhiều kinh nghiệm trong lĩnh vực xây dựng, bất động sản, Ông thường xuyên tư vấn cho 
các nhà phát triển dự án, các nhà thầu và các nhà tư vấn trong quá trình phát triển, xây dựng các dự án 
bất động sản, hạ tầng tại Việt Nam. Là một trong số ít Luật sư Việt Nam có hiểu biết về Hợp đồng FIDIC, 
ông cũng tổ chức các buổi thảo luận để cung cấp cho các học viên và những người hành nghề những 
kiến thức chuyên sâu về các mẫu hợp đồng được FIDIC ấn hành. 

 

 

6. TS. NGUYỄN THỊ HOA  



Giảng viên  khoa Luật quốc tế, ĐH Luật Tp.HCM  

@Thành viên Hội Pháp luật Xây dựng Việt Nam (SCLVN) 

 

TS.Hoa là giảng viên Đại học Luật Tp.HCM từ 9/2019. Bà đã công tác tư vấn pháp lý tại Sở Tư pháp 
Tp.HCM từ 2010~2019 với công việc bao gồm việc tư vấn cho các Hợp đồng đối tác công tư; luật xây 
dựng, luật đầu tư, xử lý tranh chấp quốc tế; thúc đẩy việc áp dụng trọng tài thương mại; công nhận và 
thi hành các phán quyết của tổ chức nước ngoài,v.v. Bà đã hoàn thành luận văn Tiến sĩ hạng ưu tại Đại 
học Pantheon-Assas Paris II với chủ đề “ Thủ tục giải quyết tranh chấp trong lĩnh vực xây dựng quốc tế 
có sử dụng hợp đồng mẫu FIDIC” vào tháng 12/2018. Bà đã có kinh nghiệm tại công ty tư vấn luật xây 
dựng tại Paris trong giai đoạn tháng 9-12/2018.   

 

 

7. THS. PHẠM ANH TUẤN 

Tổng Giám đốc Công ty TNHH Tư vấn đầu tư thiết kế và dịch vụ dự án Thục Trang Anh (TTAD) 

@Thành viên Hội Pháp luật Xây dựng Việt Nam (SCLVN) 

Ông Tuấn nhận bằng Thạc sỹ về quản lý xây dựng quốc tế từ trường Đại học Leeds và đã có kinh nghiệm 
quản lý dự án, thiết kế và pháp luật trong xây dựng, hợp đồng và quản lý chi phí. Ông có kỹ năng chuyên 
sâu trong Quản lý dự án quốc tế, thương thảo hợp đồng, tối ưu hóa, và quản lý thiết kế. 

  



 

CÁC CÂU HỎI & GIẢI ĐÁP TRƯỚC HỘI THẢO 
 

A. Các quy định pháp luật về thanh quyết toán Hợp đồng xây dựng  

1. Các thủ tục cần thiết để giải quyết khiếu nại của Nhà thầu về chi phí phát sinh trong 
thời gian chờ thi công ?  

Đặng Hữu Vị (danghuuvi@gmail.com), Ban QLDA các đường cao tốc phía Nam, TpHCM 

Trả lời: 

[TTV.Nguyễn Bắc Thủy ]:   

Khi 1 bên bị kéo dài thời gian thực hiện hợp đồng thì phải làm rõ nguyên nhân và trách nhiệm của các 
bên liên quan đến các sự kiện là trì hoãn/chờ đợi … dẫn đến phải kéo dài thời hạn hoàn thành và hậu 
quả. Trên cơ sở đó, căn cứ vào trình tự thủ tục mà các bên đã thỏa thuận trong hợp đồng để đề nghị 
bên vi phạm/không thực hiện đúng nghĩa vụ của hợp đồng thanh toán những chi phí đó. 

2. Nếu Nhà thầu đã gởi yêu cầu nghiệm thu công việc xây lắp đưa vào sử dụng lần thứ 
3, thì theo Luật xây dựng có thể đi đòi tiền về được không?  

Nguyễn Đình Nghiệp (ndnghiepreal@gmail.com), Điện Máy REAL, Nhà thầu, TpHCM 

Trả lời: 

[TTV.Nguyễn Bắc Thủy ]:  

Tại điểm a, b khoản 2 Điều 13 Nghị định số 37/2015/NĐ-CP đã quy định: 

“a) Các thỏa thuận về quy trình nghiệm thu, bàn giao của các bên tham gia hợp đồng phải tuân thủ 
đúng các quy định của pháp luật về quản lý chất lượng công trình xây dựng. 

b) Các công việc cần nghiệm thu, bàn giao; căn cứ nghiệm thu, bàn giao; quy trình, thời điểm nghiệm 
thu, bàn giao sản phẩm các công việc hoàn thành; thành phần nhân sự tham gia nghiệm thu, bàn giao; 
biểu mẫu nghiệm thu, bàn giao; các quy định về người ký, các biên bản, tài liệu nghiệm thu, bàn giao phải 
đúng với quy định của pháp luật và được các bên thỏa thuận trong hợp đồng.” 

Khoản 5 Điều 23 Nghị định số 06/2021/NĐ-CP đã quy định: “Chủ đầu tư và các nhà thầu có liên quan 
thỏa thuận về thời điểm nghiệm thu, trình tự và nội dung nghiệm thu”. Theo đó, pháp luật không quy 
định cụ thể trường hợp này.  

Do vậy, trường hợp Nhà thầu đã tuân thu các thỏa thuận về nghiệm thu công trình đưa vào khai thác, sử 
dụng trong hợp đồng mà Chủ đầu tư vẫn không thực hiện, thì nhà thầu phải căn cứ thỏa thuận hợp 
đồng để ứng xử cho đúng với hợp đồng đã ký, ví dụ khiếu nại, đòi bồi thường thiệt hại do chậm nghiệm 



thu, nhận bàn giao công trình/gói thầu,… thậm trí có thể chấm dứt hợp đồng nếu việc chây ì của chủ đầu 
tư kéo dài đến mức mà nhà thầu được quyền chấm dứt hợp đồng.  

 

3. Hướng dẫn thủ tục giải quyết tranh chấp trong bồi thường do chậm bàn giao mặt 
bằng vì vướng công tác bồi thường giải tỏa.  

Châu Ngô Anh Nhân (anhnhan96@gmail.com) , Ban QLDA Phát triển tỉnh Khánh Hòa, Chủ đầu tư, Khánh 
Hòa 

Trả lời: 

[TTV.Nguyễn Bắc Thủy ]:  

Tình huống này tương tự như câu 1. Vấn đề bạn Anh Nhân hỏi BXD đã có hướng dẫn tại vb số 2984/BXD-
KTXD ngày 29/7/2021. Cụ thể bạn có thể nghiên cứu vb này để thực hiện. Cụ thể như sau:   

- Về quy trình, thủ tục để thực hiện bồi thường thiệt hại: 

Trường hợp Chủ đầu tư chậm bàn giao mặt bằng thi công hoặc bàn giao không đúng với thỏa thuận trong 
hợp đồng, nếu gây thiệt hại cho nhà thầu thì các bên hợp đồng có trách nhiệm tự thương lượng giải quyết. 
Trường hợp các bên hợp đồng không tự thương lượng được thì được giải quyết thông qua hòa giải, trọng 
tài thương mại hoặc tòa án theo quy định của pháp luật. 

- Về thời điểm, phương thức xác định chi phí bồi thường thiệt hại: 

Về nguyên tắc mức bồi thường thiệt hại phải tương đương với mức tổn thất của các bên. Thời điểm để 
xác định thiệt hại là thời điểm bắt đầu xảy ra thiệt hại. Các bên căn cứ nội dung đã quy định trong hợp 
đồng và pháp luật về quản lý chi phí; đối chiếu các quy định pháp luật hướng dẫn về việc điều chỉnh giá 
hợp đồng xây dựng làm cơ sở xác định thiệt hại. 

- Về thẩm quyền lập, thẩm định, phê duyệt chi phí bồi thường thiệt hại và quyết toán chi phí bồi thường 
thiệt hại: 

Chủ đầu tư có trách nhiệm thẩm định, phê duyệt chi phí bồi thường thiệt hại do chậm bàn giao mặt bằng 
làm cơ sở thanh toán, quyết toán vào hợp đồng theo đúng quy định pháp luật. Việc quyết toán hợp đồng 
được quy định tại khoản 1 Điều 22 Nghị định số 37/2015/NĐ-CP.  

 

4. Phương án xứ lý đối với trường hợp đơn giá vật tư, vật liệu tăng giảm bất thường 
đối với Hợp đồng đơn giá cố định?  

Hoàng Minh Thúy (thuyhm.evnpmb1@gmail.com) , Ban Quản lý dự án Điện 1, Chủ đầu tư, Hà Nội 

Trả lời: 

[TTV.Nguyễn Bắc Thủy ]:  

Hợp đồng theo đơn giá cố định chỉ được điều chỉnh trong các trường hợp sau: 

(1) Khi Nhà nước thay đổi các chính sách làm ảnh hưởng trực tiếp đến việc thực hiện hợp đồng, trừ 
trường hợp các bên hợp đồng có thỏa thuận khác; 



(2) Khi dự án được điều chỉnh có ảnh hưởng đến hợp đồng, trừ trường hợp các bên hợp đồng có thỏa 
thuận khác; 

(3) Các trường hợp bất khả kháng theo quy định của pháp luật. 

 Như vậy, nếu giá vật tư, vật liệu tăng giảm bất thường được đánh giá là thuộc 1 trong 3 trường hợp 
trên thì mới có thể xem xét điều chỉnh đơn giá của các công việc. Tuy nhiên, điều này còn tủy thuộc hợp 
đồng các bên có thỏa thuận được điều chỉnh giá trong các trường hợp này hay không, vì theo quy định 
tại điểm b khoản 2 Điều  143 Luật Xây dựng thì hợp đồng xây dựng chỉ được điều chỉnh nếu các bên có 
thỏa thuận trong hợp đồng. 

B. Hợp đồng Xây dựng và quy định về thanh toán nhìn từ góc độ Chủ đầu tư  

5. Quyết toán khi dự án chưa hoàn thành do Chủ đầu tư dừng và chuyển giao cho Nhà 
đầu tư khác?  

Phan Dương (phan.duongthai@gmail.com) Công ty FECON South, TP.Thủ Đức 

Trả lời: 

[TTV. Ninh Viết Định] 

 Trước tiên với câu hỏi trên về việc quyết toán hợp đồng, tạm được hiểu là hợp đồng đã thực hiện xong 
tại thời điểm chuyển giao CĐT.  

- Khi có việc chuyển giao CĐT, Nhà thầu cần yêu cầu CĐT trước và sau làm rõ nội dung chuyển 
giao trách nhiệm giữa CĐT cũ và mời để tiếp tục thực hiện các thủ tục quyết toán của hợp đồng. Thông 
thường việc chuyển giao CĐT luôn phải được cơ quản quản lý có thẩm quyền liên quan (Theo Luật Đầu 
tư- rất khác nhau cho từng loại dự án) phê duyệt chấp thuật khi có thỏa thuận cụ thể nội dung chuyển 
giao quyền và nghĩa vụ giữa CĐT mới và cũ. 

- Trưởng hợp CĐT cũ vì lý do nào đó tự dừng dự án (như phá sản, cố ý trì hoãn thực hiện các công 
việc và các nghĩa vụ với hợp đồng đang triển khai) thì nhà thầu phải căn cứ các nội dung thỏa thuận 
trong hợp đồng để yêu cầu CĐT cũ thực hiện các nghĩa vụ của mình. Các thủ tục liên quan này là căn cứ 
để chuyển giao nghĩa vụ sang CĐT mới. Nếu CĐT cũ cố tình vi phạm hợp đồng thì áp dụng điều khoản 
trong hợp đồng liên quan như Chấm dứt hợp đồng, giải quyết tranh chấp tại trọng tài, toà án… ( theo 
hợp đồng) 

6. Xin hướng dẫn về thanh toán về công trình sử dụng vốn nhà nước nếu bản vẽ thay 
đổi: (i) Chỉ đo bóc khối lượng cho phạm vi thay đổi; (ii) Đo bóc lại 2 bản vẽ và đối 
chiếu thay đổi để thanh toán.  

VD:  

(i) Chỉ đo bóc khối lượng cho phạm vi thay đổi: ví dụ bản vẽ hợp đồng là 1000m2 sàn, thay đổi 
100m2 thì chỉ đo bóc khối lượng cho 100m2 này;  

(ii) Đo bóc lại 2 bản vẽ và đối chiếu thay đổi để thanh toán: ví dụ bản vẽ hợp đồng là 1000m2 
sàn, thay đổi 100m2 thì đo bóc lại khối lượng cho 1000m2 theo bản vẽ hợp đồng và bản vẽ 
phát sinh để thanh toán. 

Trần Thế Nhân (nhan.tran@arcadis.com) , Arcadis, Tư vấn, Hà Nội 



Trả lời: 

[TTV. Ninh Viết Định] 

- Trước tiên cần đối chiếu nghuyên tắc điều chỉnh được quy định tại điều 17 của NĐ 
63/2014/NĐ-CP để tuân thủ nguyên tác chung, trong đó mục b0 gạch đầu dòng thứ 3 là trường hợp 
tương ứng với câu hỏi nêu ra. 

- Khi phát hành BVTC thay đổi bàn và tủ như câu hỏi thì việc xử lý tiến hành theo quy 
trình phê duyệt phát sinh (VO) và cụ thể như nguyên tắc nêu ở trả lừoi câu trên. 

- Từ các ví dụ nêu trên, xin nhấn mạnh tầm quan trọng của biểu giá mời/ chào thầu phải 
được soạn thảo khoa học tuân thủ theo các hương dẫn và biểu mẫu số 05 trong HSMT và tương ứng bảng 
giá hợp đồng khi ký kết kèm theo TT số 03/2015/TT-BKHĐT ngày 6/5/2015 

7. Xin hướng dẫn về thanh toán phần phát sinh công trình sử dụng vốn nhà nước, 
dùng hợp đồng trọn gói nếu: (i) Biểu khối lượng hợp đồng bị bóc sót ở phần phát 
sinh? (ii) Biểu khối lượng hợp đồng bóc thừa ở phần phát sinh?  

Cụ thể: Hợp đồng trọn gói, trong thiết kế nội thất hợp đồng ví dụ có 3 cái bàn, trong biểu khối lượng hợp 
đồng thể hiện số bàn khác với bản vẽ. Khi thi công phát hành bản vẽ phát sinh bỏ 3 cái bàn thay bằng 3 
cái tủ. Xin cho biết luật quy định thế nào về thanh toán công trình sử dụng vốn nhà nước nếu: (i) Biểu 
khối lượng hợp đồng không có 3 cái bàn do bóc khối lượng bị sót thì sẽ trừ 3 cái bàn hay không trừ cái 
nào? (ii) Biểu khối lượng hợp đồng thể hiện 4 cái bàn do bóc nhầm thì sẽ trừ 3 hay 4 cái bàn? 

Trần Thế Nhân (nhan.tran@arcadis.com) , Arcadis, Tư vấn, Hà Nội 

Trả lời:  

[TTV. Ninh Viết Định] 

- Trước tiên cần đối chiếu nghuyên tắc điều chỉnh được quy định tại điều 17 của NĐ 
63/2014/NĐ-CP để tuân thủ nguyên tác chung, trong đó mục b0 gạch đầu dòng thứ 3 là trường hợp 
tương ứng với câu hỏi nêu ra. 

- Khi phát hành BVTC thay đổi bàn và tủ như câu hỏi thì việc xử lý tiến hành theo quy 
trình phê duyệt phát sinh (VO) và cụ thể như nguyên tắc nêu ở trả lừoi câu trên. 

Từ các ví dụ nêu trên, xin nhấn mạnh tầm quan trọng của biểu giá mời/ chào thầu phải được soạn thảo 
khoa học tuân thủ theo các hương dẫn và biểu mẫu số 05 trong HSMT và tương ứng bảng giá hợp đồng 
khi ký kết kèm theo TT số 03/2015/TT-BKHĐT ngày 6/5/2015 

8. Trong trường hợp dự án bị kéo dài do thành phố quy định dừng thi công phòng 
chống dịch Covid, xin cho biết chi phí kéo dài của nhà thầu sẽ xác định trên cơ sở 
nào? Chi phí nào sẽ lập theo dự toán, chi phí nào theo chi phí thực tế mà nhà thầu 
đã chi trả? Nhà thầu có được trả chi phí quản lý và lợi nhuận không?  

Trần Thế Nhân (nhan.tran@arcadis.com) , Arcadis, Tư vấn, Hà Nội 

Trả lời: 

[TTV.Ninh Viết Định ]:   



- Nhà thầu có văn bản gửi Chủ đầu tư khi sự việc xảy ra kèm theo đề xuất liên quan. 
- Nhà thầu có thể sẽ phải nhắc lại VB nếu Chủ đầu không có động tháI xử lý. 
- Đàm phán với CĐT để cùng nhau thống nhất phương án xử lý và ký Phụ lục hiệu chỉnh bổ sung 

hợp đồng cho sự việc trên để thực hiện 
- Trường hợp Chủ đầu tư không xử lý: 

o Có VB gửi kèm theo các khiếu nại về tiến độ ( EOT) và thiệt hại cần bồi thường ( phải thu 
thập chứng cưu chứng minh thiệt hại (tuy đã có biện pháp giảm thiệt hại) và tiếp tục 
thực hiện hợp đồng nếu không dẫn đến tình huống chấm dứt hợp đồng ahy tạm dừng. 

o Nếu cần thiết có thể đề xuất để ký thỏa thuận tạm dừng thực hiện hợp đồng cho đến 
khi đủ điều kiện quay lại thực hiện tiếp. 

o Trường hợp khác NT có thể đưa ra lý do chính đáng thuyết phục để thông báo dừng hợp 
đồng và đồi bồi thường theo thủ tục và quyddijnh đã nêu trong HĐ. 

Phương án trên diễn giải theo thông lệ khi 2 bên áp dụng các điều khoản mẫu FIDIC để soạn thảo hợp 
đồng. Tuy vậy việc áp dụng quy trình nào trước tiên phải đối chiếu quy định hợp đồng đã ký. Cần ý thức 
tầm quan trọng của quản lý chuyên nghiệp và biết sử dụng các mẫu hợp đồng tiên tiến. 

9. Theo thông tin trên trang web chính phủ thì công ty kiểm toán “Không chiết tính lại 
khối lượng cũng như đơn giá chi tiết đã được cấp có thẩm quyền phê duyệt theo 
quyết định trúng thầu”. Xin cho lời khuyên cho chủ đầu tư và tư vấn đấu thầu nếu 
công ty kiểm toán gửi báo cáo kiểm toán mà đo bóc lại khối lượng.  

Cụ thể: http://baochinhphu.vn/Tra-loi-cong-dan/Giam-cong-viec-quyet-toan-hop-dong-tron-goi-the-
nao/341192.vgp  

Trần Thế Nhân (nhan.tran@arcadis.com) , Arcadis, Tư vấn, Hà Nội 

Trả lời: 

[TTV.Ninh Viết Định]:  

Quyền và trách nhiệm khác nhau. Khi phát hiện vấn đề sai phạm, để làm sáng tỏ và thuyết phục thì Kiểm 
toán có quyền bóc tách cụ thể khối lượng và yêu cầu cung cấp hồ sơ để làm rõ. 

 

C. Áp dụng bảo lãnh thanh toán để phòng ngừa tranh chấp về thanh quyết toán Hợp 
đồng xây dựng 

10. Cần lưu ý gì để chứng thư bảo lãnh thanh toán có hiệu lực khi một bên vi phạm? 

Nguyễn Phước Vẹn ( nguyenphuocvenlaw@gmail.com), Văn phòng Luật sư Phú Nhân An- chi nhánh 
quận 4, TpHCM 

Trả lời: 

[TTV.Ninh Viết Định ]:  

Không hủy ngang. Không điều kiện theo mẫu chuẩn và kèm điều kiện, hồ sơ thanh toán rõ ràng 

 



D. Một số tranh chấp thường gặp về điều khoản thanh quyết toán khi dùng mẫu Hợp 
đồng FIDIC  

11. Nhà thầu phụ phải làm gì nếu tổng thầu chây ỳ không thanh toán và không trả tiền? 

Nguyễn Mậu Tiến (xddongthang@gmail.com ) Công ty Công ty TNHH XD TM Đồng Thắng, Nhà thầu, 
TpHCM 

Trả lời: 

[LS. Lê Thế Hùng]  

Do không có điều khoản hợp đồng cụ thể nên câu trả lời chỉ mang tính định hướng.  

Trước hết, cần loại trừ yếu tố lỗi của Nhà thầu phụ (trao quyền cho Tổng thầu được quyền trì hoãn 
thanh toán, hoặc khấu trừ/cấn trừ tiền đến hạn phải thanh toán. Ví dụ, Nhà thầu phụ trễ hạn dẫn tới 
việc Tổng thầu được quyền áp dụng quy định về phạt hoặc bồi thường thiệt hại do chậm trễ). 

Khi đã loại trừ các yếu tố này, Nhà thầu phụ có thể thực hiện một vài quyền khác (có thể được quy định 
trong Họp đồng), chẳng hạn: 

 Quyền tạm ngừng một phần hoặc toàn bộ công trình. 
 Quyền yêu cầu Tổng thầu thanh toán lãi suấ. 
 Quyền yêu cầu Tổng thầu gia hạn tiến độ thi công. 

Ngoài ra, Nhà thầu phụ có thể cân nhắc việc giải quyết tranh chấp thông qua (i) thương lượng, đàm 
phán để tìm ra giải pháp hữu hảo; (ii) sử dụng cơ chế giải quyết tranh chấp lựa chọn, ví dụ hòa giải 
thương mại, ban xử lý tranh chấp; hoặc (iii) Tòa án/Trọng tài, tùy trường hợp. 

Trên thực tế, có thể nhờ sự tác động của Chủ Đầu tư, Tư vấn.  

[TTV.Ninh Viết Định] 

 - Theo hợp đồng thầu phụ để xử lsy tương tự giữa NT và “CĐT” 

- Phản ánh thường xuyên với các bên và CĐT trong quá trình thực hiện đeer phối hợp 

12. Điều khoản bồi thường và điều khoản phạt vi phạm hợp đồng trong hợp đồng mẫu 
FIDIC?  

Khuong Thanh Van (Van.khuongthanh@gmail.com), Gamuda Land Vietnam, Chủ đầu tư, Hà Nội 

Trả lời: 

[LS. Lê Thế Hùng]  

Do không có dẫn chiếu mẫu hợp đồng FIDIC cụ thể nào, nên việc trả lời dựa trên nền tảng của hợp đồng 
FIDIC dành cho thi công (chẳng hạn Bộ Mẫu Hợp đồng FIDIC 1999, ấn bản lần thứ nhất; Bộ Mẫu Hợp 
đồng FIDIC 2017, ấn bản lần hai), hoặc Hợp đồng Pink Book 2010. 



Theo đó, về cơ bản các hợp đồng này phân biệt hai khái niệm pháp lý thường gọi là bồi thường, đó là bồi 
thường thiệt hại do chậm trễ (thường được quy định tại Khoản 8.7, hoặc Khoản 8.8), và bồi thường do 
gây ra thiệt hại/tổn thất về người, vật chất (thường được quy định tại Khoản 17.1, Khoản 18.1). 

Đối với bồi thường thiệt hại do chậm trễ thì người dùng FIDIC Việt Nam đã quen thuộc. Tuy nhiên, dưới 
góc nhìn pháp lý, bồi thường thiệt hại do chậm trễ là bồi thường theo Luật Việt Nam (về hành vi vi 
phạm, có thiệt hại thực tế, có quan hệ nhân quả) hay một khoản bồi thường ấn định trước thì chưa 
được rõ. 

Tương tự, bồi thường thiệt hại do chậm trễ có được xem là khoản phạt hay không cũng là vấn đề pháp lý 
còn chưa rõ trong quá trình áp dụng Hợp đồng FIDIC tại Việt Nam. 

Trong phạm vi giới hạn của buổi trao đổi này, xin dành một buổi riêng để trao đổi, có sự tham gia của 
các chuyên gia pháp lý, các nhà lập pháp sẽ phù hợp hơn. 

Đối với bồi thường do gây ra thiệt hại, tổn thất về người, tài sản thì Luật Việt Nam cũng có những quy 
định tương tự, cả trong Luật Xây dựng, Bộ Luật Dân sự. Ví dụ, vi phạm về an toàn, gây thương tật thì 
phải bồi thường chi phí khám, chữa bệnh, thuốc men, các mất mát quy đổi ra sức lao động, .v.v 

[TTV. Ninh Viết Định]  

- Nên dịch ra tiếng việt và bố cục lại nội dung Liquited Damages thành 2: 

o Bồi thường thiệt hại theo giá trị và phương pháp tính thống nhất trước trong HĐ: cho 
các phần liên quan thiệt hại về chỉ tiêu kỹ thuật, môi trường…Giới hạn tối đã có thể quy 
định mức hợp lý ( ngoài 12% phạt 

o Phạt chậm tiến độ ( Delay damages và các vi phạm khác( ngoài ND trên). Giới hạn tối đa 
12% theo LXD. 

o Lưu ý quy định phạm vị công việc hợp đồng được là một thể thống nhất không chia 
thành phần độc lập khi xảy ra tranh chấp hoặc có thể chia thành các phần như sau: (kê 
chi tiết) – KHI XỬ LÝ TRANH CHẤP VIỆC XÁC ĐỊNH PHẦN VI PHẠM CÓ THỂ KHÁC PHẦN 
PHẠM VI CÔNG VIỆC NÊU TRÊN NẾU NỘI DUNG VI PHẠM LIÊN QUAN ĐẾN PHẦN VI 
PHẠM CÓ ĐẶC THÙ KHÁC ( Ví dụ chậm thanh toán một phần tiền nào đó…) 

- Bồi thường thiệt hại như bình thường và quy định BLDS, LXD. 

- Nên áp dụng điều khoản giới hạn trách nhiệm pháp lý NT để giảm chi phí rủi ro ( thường 100%, 
nếu không nêu cụ thể- 150%… giá trị HĐ THEO HƯỚNG ĐÃN MẪU FIDIC ĐỎ Đ17- CÁC MẪU KHÁC 
KHÔNG QUY ĐỊNH CỤ THỂ.) ( VẬN DỤNG QUY ĐỊNH NỘI DUNG QUY ĐỊNH HĐ CÓ GIÁ TRỊ CAO NHẤT) 

13. Hợp đồng giữa Nhà thầu và Chủ đầu tư kí bằng sách đỏ FIDIC (FIDIC Red Book 
1999). Nếu Chủ đầu tư tiến hành thanh lý Hợp đồng trước thời hạn do không muốn 
tiếp tục với Nhà thầu nữa thì Chủ đầu tư phải tiến hành các bước như thế nào là 
hợp lệ? Và các chi phí phải chi trả khi thanh lý Hợp đồng đúng qui trình  là gì?  

Đỗ Oanh (donuhoangoanh@gmail.com),  IFF Holdings, Chủ đầu tư, TpHCM 

Trả lời: 

[LS. Lê Thế Hùng] 



Về thủ tục, Chủ Đầu tư cần tuân thủ quy định tại Khoản 15.5 [Chấm dứt Hợp đồng vì sự thuận tiện], theo 
đó: 

 Bước 1: Xác định lý do của việc chấm dứt: Hợp đồng FIDIC Red Book 1999 chỉ cho phép Chủ Đầu 
tư chấm dứt Hợp đồng khi Chủ Đầu tư có lý do hợp lý. Lý do hợp lý được hiểu là không phải 
chấm dứt để tự mình làm, hoặc thuê người khác làm mà không phải là Nhà thầu hiện hữu. 

 Bước 2: Gửi Thông báo cho Nhà thầu. Thông báo cần được gửi cho Nhà thầu trước ngày dự định 
chấm dứt tối thiểu 28 ngày hoặc sau khi Chủ Đầu tư đã hoàn trả bảo lãnh thực hiện Hợp đồng 
cho Nhà thầu (tùy thời điểm nào mà ngày thứ 28 kết thúc sau). 

 Bước 3: Các bên bám theo thủ tục nêu tại Khoản 16.3 để Nhà thầu tạm ngừng toàn bộ công việc 
trên công trường, đánh giá giá trị đã thực hiện. 

 Bước 4: Chủ Đầu tư thanh toán cho Nhà thầu những chi phí được nêu tại Khoản 19.6 [Chấm dứt 
Hợp đồng có lựa chọn, thanh toán và giải phóng trách nhiệm. 

Về chi phí phải trả, Chủ Đầu tư cần trả cho Nhà thầu các chi phí liên quan đến: 

(i) Giá trị mà Nhà thầu đã thực hiện tới thời điểm chấm dứt. Giá trị này sẽ được đánh giá dựa 
theo biểu giá mà đã nêu trong hợp đồng cho từng hạng mục công việc. 

(ii) Chi phí để đặt hàng hóa, trang thiết bị cho Công trình. 
(iii) Những chi phí hoặc trách nhiệm khác mà Nhà thầu phải chịu, lấy ví dụ Nhà thầu phải hủy 

đơn hàng cho phần còn lại, do vậy phải chịu phạt theo Hợp đồng mua bán với Nhà cung cấp 
v.v. 

(iv) Chi phí dọn dẹp Công việc tạm, Thiết bị của Nhà thầu khỏi Công trường. 
(v) Chi phí để Nhà thầu hồi hương nhân sự. 

Cũng cần lưu ý là: Việc áp dụng quy định này có thể có nhiều vấn đề pháp lý còn chưa rõ ràng. Các chi 
phí mà Nhà thầu làm ra khó có thể đánh giá chi tiết, đầy đủ. Ngoài ra, việc áp dụng quy định này trên thế 
giới bị chỉ trích vì có thể tạo cơ chế để Chủ Đầu tư thoát khỏi các nghĩa vụ của Hợp đồng. 

[TTV. Ninh Viết Định] 

Theo điều 15 của Hợp đồng. 

14. Trong tình hình dịch bệnh, nhà thầu bị tạm dừng theo chỉ thị cơ quan nhà nước, 
nhà thầu làm sao khiếu nại (claim) chi phí phát sinh?  

Lê Đức Quy (leducquy.qs@gmail.com) , Hyundai E&C, Nhà thầu, Khánh Hòa 

Trả lời: 

[LS. Lê Thế Hùng]  

Việc dừng thi công vì dịch bệnh cũng có nghĩa Chủ Đầu tư cũng chịu những thiệt hại do việc dự án bị 
chậm trễ gây ra. Chẳng hạn, với tư cách là Chủ Đầu tư củ Dự án, thì việc bán hàng cũng ảnh hưởng, trách 
nhiệm trả lãi cũng phát sinh, do vậy cũng nên có cách ứng xử cho phù hợp. 

Trong trường hợp Nhà thầu muốn khiếu nại các phí phát sinh thì cũng cần tuân thủ một số bước/nguyên 
tắc cơ bản, chẳng hạn: 



 Bước 1: Xác định đúng lý do của việc kéo dài (do ngừng thi công, theo yêu cầu của chính quyền) 
có là một trong những lý do được chấp thuận trong Hợp đồng hay không). 

 Bước 2: Thực hiện Thông báo Khiếu nại trong thời hạn theo quy định của Hợp đồng. 
 Bước 3: Thực hiện giải trình trong thời hạn quy định. 
 Bước 4: Thực hiện các giải pháp hạn chế thiệt hại do việc tạm ngừng gây ra. 
 Bước 5: Cung cấp chi tiết giải trình về chi phí phát sinh. 
 Bước 6: Trao đổi với Chủ Đầu tư/Đại diện Chủ Đầu tư để thống nhất giá trị thiệt hại. 

   

15. Xin hướng dẫn về thanh toán về công trình sử dụng vốn tư nhân dùng Hợp đồng 
FIDIC 1999 (Công trình do Chủ đầu tư thiết kế), nếu bản vẽ thay đổi: (i) Chỉ đo bóc 
khối lượng cho phạm vi thay đổi; (ii) Đo bóc lại 2 bản vẽ và đối chiếu thay đổi để 
thanh toán.  

VD: (i) Chỉ đo bóc khối lượng cho phạm vi thay đổi, ví dụ bản vẽ hợp đồng là 1000m2 sàn, thay đổi 
100m2 thì chỉ đo bóc khối lượng cho 100m2 này; (ii) Đo bóc lại 2 bản vẽ và đối chiếu thay đổi để thanh 
toán, ví dụ bản vẽ hợp đồng là 1000m2 sàn, thay đổi 100m2 thì đo bóc lại khối lượng cho 1000m2 theo 
bản vẽ hợp đồng và bản vẽ phát sinh để thanh toán. 

Trần Thế Nhân (nhan.tran@arcadis.com) , Arcadis, Tư vấn, Hà Nội 

Trả lời: 

[LS. Lê Thế Hùng]:  

Với thông tin được cung cấp (Hợp đồng áp dụng theo FIDIC 1999, Chủ Đầu tư thiết kế) thì giá Hợp đồng 
là theo khối lượng thi công thực tế. Thi công nhiều sẽ được thanh toán nhiều và ngược lại.  

Do vậy, việc đo bóc khối lượng sẽ là thiết kế mới (được phê duyệt): tức là bản vẽ phát sinh. Tuy nhiên, 
với ví dụ như trên (về thay đổi diện tích m2 sàn từ 1000 xuống 100m2) thì đơn giá của Hợp đồng sẽ phải 
được biến đổi theo quy định tại Khoản 12.3. Do vậy, Nhà thầu sẽ có cơ hội để tính toán các chi phí phát 
sinh do diện tích sàn bị giảm. 

[TTV. Ninh Viết Định]:  

NHƯ VỐN NHÀ NƯỚC CHỈ KHÁC THỦ TỤC VÀ HÌNH THỨC THẢO THUẬN BỔ SUNG NHƯNG NÊN THÔNG 
QUA PHỤ LỤC BỔ SUNG HĐ SẼ MINH BẠCH TRÁNH TRANH CHẤP. 

E. Thực tiễn xét xử các tranh chấp về thanh quyết toán Hợp đồng xây dựng tại Tòa án 
và Trọng tài thương mại  

16. Vai trò của các biên bản nghiệm thu công việc trong giải quyết tranh chấp giữa Chủ 
đầu tư và nhà thầu ?  

Trần Xuân Lợi (loitranxuan48@gmail.com) Công ty ?, Tp.HCM 

Trả lời: 

[TTV. Nguyễn Công Phú]  



Biên bản nghiệm thu (công việc, hạng mục, công trình) là chứng từ thực hiện hợp đồng thi công xây 
dựng, là căn cứ để thanh, quyết toán hợp đồng, thanh lý hợp đồng, bàn giao công trình, thưởng, phạt 
hợp đồng (nếu có thỏa thuận) và bồi thường thiệt hại nếu có vi phạm nghĩa vụ của bên nhận thầu về 
khối lượng, chất lượng thi công hoặc thời hạn hoàn thành. 

Biên bản nghiệm thu cũng là chứng cứ để giải quyết tranh chấp về việc thanh, quyết toán, thưởng, phạt 
hoặc bồi thường thiệt hại tại Tòa án hoặc Trọng tài. 

Tuy nhiên, biên bản nghiệm thu không phải là chứng cứ duy nhất để giải quyết các vấn đề tranh chấp nói 
trên tại Tòa án hoặc Trọng tài. Trường hợp vì lý do nào đó mà các bên không có ký biên bản nghiệm thu 
(chẳng hạn do chủ đầu tư từ chối nghiệm thu hoặc trì hoãn việc ký biên bản hoặc các bên không thống 
nhất ý kiến …) thì các bên tranh chấp có thể tự thu thập, cung cấp hoặc yêu cầu Tòa án, Trọng tài thu 
thập chứng cứ khác thay thế để làm căn cứ giải quyết tranh chấp (Ví dụ: Biên bản làm việc giữa các bên; 
Biên bản nghiệm thu giữa nhà thầu chính và bên thứ ba là chủ đầu tư; văn bản kết luận, xác nhận của cơ 
quan quản lý có thẩm quyền; báo cáo kiểm định của doanh nghiệp có chức năng kiểm định xây dựng; kết 
luận giám định của tổ chức giám định về xây dựng …). 

[TTV. Ninh Viết Định]:  

BBNT là chứng cứ quan trọng để hỗ trợ khiếu nại. 

17. Hợp đồng giữa Nhà thầu và Chủ đầu tư quy định không áp dụng lãi phạt do chậm 
thanh toán. Tuy nhiên khi tranh cãi Nhà thầu áp dụng BLDS 2015 với Điều 357 [ 
Trách nhiệm do chậm thực hiện nghĩa vụ thanh toán] và Điều 468 [ Lãi suất], theo 
đó trường hợp các bên không thỏa thuận về mức lãi suất chậm trả thì lãi suất được 
xác định là 10%/năm; Bên có nghĩa vụ trả tiền mà chậm trả thì phải trả lãi đối với 
số tiền chậm trả tương ứng với thời gian chậm trả. Xin hỏi trong trường hợp này 
theo luật Chủ đầu tư có phải bị phạt không khi theo hợp đồng là trả chậm thì không 
áp dụng phạt?  

Đỗ Oanh (donuhoangoanh@gmail.com),  IFF Holdings, Chủ đầu tư, TpHCM 

Trả lời: 

[TTV. Nguyễn Công Phú]  

Việc một bên trong hợp đồng xây dựng (thường là chủ đầu tư hoặc nhà thầu chính) vi phạm nghĩa vụ 
thanh toán đối với bên kia (thường là nhà thầu chính hoặc nhà thầu phụ) thì bên vi phạm phải chịu trách 
nhiệm theo thỏa thuận trong hợp đồng hoặc theo quy định của pháp luật (nếu không có thỏa thuận 
hoặc thỏa thuận vi phạm điều cấm của luật). Trách nhiệm do vi phạm nghĩa vụ thanh toán bao gồm 
trách nhiệm bồi thường thiệt hại (không cần thỏa thuận trước trong hợp đồng) và trách nhiệm trả tiền 
phạt vi phạm cho bên bị vi phạm (nếu có thỏa thuận trong hợp đồng). 

Do đó, nếu các bên không có thỏa thuận về việc phạt vi phạm nghĩa vụ thanh toán (thường được gọi tắt 
là phạt chậm trả) hoặc có thỏa thuận là bên vi phạm không phải chịu phạt lãi chậm trả (trường hợp bất 
thường) thì bên vi phạm không phải chịu phạt vi phạm. Tuy nhiên, bên vi phạm vẫn phải bồi thường 
thiệt hại cho bên kia theo quy định tại Điều 306 của Luật Thương mại 2005 hoặc Điều 357 và Điều 468 
của Bộ luật Dân sự 2015 (trường hợp bên giao thầu là chủ đầu tư xây nhà để ở, không nhằm mục đích 
lợi nhuận), nếu bên bị vi phạm có yêu cầu. Luật Thương mại và Bộ luật Dân sự của nước ta không coi 



việc trả lãi đối với số tiền chậm trả là việc phạt vi phạm mà là việc bồi thường thiệt hại do chậm thanh 
toán. 

[TTV. Ninh Viết Định]:  

Không áp dụng khác với không quy định mức lãi suất. Trường hợp trên không bị phạt. Tuy vậy nếu kéo 
dài thi có thể kiện theo các điều khoản vi phạm trách nhiệm và chuyển sang trách nhiệm bồi thường 
thiệt hại qua chứng minh cụ thể. 

F. Áp dụng điều khoản Bất khả kháng và Hoàn cảnh thay đổi cơ bản của BLDS 2015 
trong việc thực hiện nghĩa vụ thanh quyết toán Hợp đồng xây dựng  

18. Về các quy định trong việc phạt tiến độ (trễ do trường hợp bất khả kháng)? 

Vũ Minh (Minhvq@dongtam.com.vn), Tập đoàn Đồng Tâm, Nhà thầu phụ/Nhà cung cấp, TpHCM 

Trả lời: 

[TS. Nguyễn Thị Hoa]  

Liên quan đến vấn đề phạt vi phạm hợp đồng thì khoản 1 Điều 146 Luật xây dựng có quy định rằng 
“thưởng, phạt hợp đồng xây dựng phải được các bên thoả thuận và ghi trong hợp đồng”. Do đó, có thể 
hiểu rằng để áp dụng chế độ phạt vi phạm hợp đồng thì cần phải có thoả thuận phạt vi phạm.  

 Còn về vấn đề phạt chậm tiến độ và sự chậm trễ đó là do trường hợp bất khả kháng thì khoản 1 
Điều 351 BLDS quy định “Trường hợp bên có nghĩa vụ không thực hiện đúng nghĩa vụ do sự kiện bất khả 
kháng thì không phải chịu trách nhiệm dân sự, trừ trường hợp có thỏa thuận khác hoặc pháp luật có quy 
định khác”. Do đó, việc có phạt hay không và phạt như thế nào thì cũng phải theo thoả thuận của các 
bên. Pháp luật xây dựng chỉ giới hạn mức phạt cụ thể: “Trong trường hợp Đối với công trình xây dựng sử 
dụng vốn nhà nước,  mức phạt hợp đồng không vượt quá 12% giá trị phần hợp đồng bị vi phạm (khoản 2 
Điều 146 Luật xây dựng); 

 Tuy nhiên, Luật Thương mại tại Điều 300 lại quy định rằng “Phạt vi phạm là việc bên bị vi phạm 
yêu cầu bên vi phạm trả một khoản tiền phạt do vi phạm hợp đồng nếu trong hợp đồng có thoả thuận, 
trừ các trường hợp miễn trách nhiệm quy định tại Điều 294 của Luật này.” Từ quy định nêu trên thì có 
thể thấy nếu áp dụng Luật Thương mại thì văn bản này cho phép các bên thoả thuận phạt nhưng không 
áp dụng cho trường hợp có tình huống miễn trách xảy ra. Nếu không có tình huống miễn trách mà có 
thoả thuận phạt thì mức phạt không quá 8% giá trị phần nghĩa vụ hợp đồng bị vi phạm trừ trường hợp 
quy định tại Điều 266 thì mức phạt đối với việc giám định sai có mức giới hạn là không vượt quá 10 lần 
thù lao giám định. 

[TTV. Ninh Viết Định]:  

XEM ĐIỀU KHOẢN LIÊN QUAN gia hạn thời gian trong Hợp đồng VÀ TÌNH HUỐNG CỤ THỂ - (NHẤT LÀ 
FIDIC SÁCH ĐỎ QUY ĐỊNH CỤ THỂ về EOT) 

19. Các chỉ thị 15 & 16 của Thủ tướng Chính phủ có được xem là Văn bản pháp luật để 
áp dụng bất khả kháng để tạm dừng thực hiện hợp đồng hay không?  

Trần Quang Quốc (quocvnf@yahoo.com), AA Corporation, Nhà thầu, TpHCM 



Trả lời: 

[TS. Nguyễn Thị Hoa]  

Câu hỏi này đặt ra về tính chất “văn bản pháp luật” của hai Chỉ thị, về mặt pháp lý thì tôi có thể suy luận 
rằng ý của người hỏi là các chỉ thị 15 và 16 có được xem là văn bản quy phạm pháp luật hay không. Về 
vấn đề này thì tại Điều 4 của Luật ban hành văn bản quy phạm pháp luật 2015 liệt kê hệ thống văn bản 
quy phạm pháp luật do Thủ tướng chính phủ ban hành thì chỉ liệt kê hình thức là quyết định của Thủ 
tướng Chính phủ mà không có hình thức văn bản quy phạm là “Chỉ thị của thủ tướng Chính phủ”. 

 Liên quan đến việc xác định các chỉ thị nêu trên có được xem là cơ sở để áp dụng bất khả kháng 
để tạm dừng thực hiện hợp đồng hay không thì cần lưu ý như sau: 

 - Định nghĩa như thế nào được xem là sự kiện bất khả kháng thì có thể xem quy định tại BLDS 
Điều 156 khoản 1 theo đó “Sự kiện bất khả kháng là sự kiện xảy ra một cách khách quan không thể 
lường trước được và không thể khắc phục được mặc dù đã áp dụng mọi biện pháp cần thiết và khả năng 
cho phép.” Như vậy, để xem thế nào là sự kiện bất khả kháng đòi hỏi 3 yếu tố: có sự kiện khách quan; sự 
kiện đó không thể lường trước được; và bên có nghĩa vụ đã áp dụng mọi biện pháp cần thiết và khả 
năng cho phép mà không thể thực hiện được. Do đó, nếu chỉ nhìn vào Chỉ thị 15 hay 16 thì không thể 
khẳng định đó có phải là sự kiện bất khả kháng hay không mà còn phải xem xét trong từng bối cảnh của 
hợp đồng cụ thể và từng nghĩa vụ cụ thể cũng như cách hành xử thực tế của bên có nghĩa vụ đã đáp ứng 
đủ yêu cầu quy định của pháp luật hay chưa. 

 + Ngay cả khi có sự kiện bất khả kháng xảy ra thì không đương nhiên dẫn đến tạm ngưng thực 
hiện hợp đồng vì khoản 1 Điều 351 BLDS quy định “Trường hợp bên có nghĩa vụ không thực hiện đúng 
nghĩa vụ do sự kiện bất khả kháng thì không phải chịu trách nhiệm dân sự, trừ trường hợp có thỏa thuận 
khác hoặc pháp luật có quy định khác”. Như vậy, khi có sự kiện bất khả kháng xảy ra thì trước tiên phải 
xem trong hợp đồng có thoả thuận về hậu quả của bất khả kháng là gì hay không? Sau đó mới xem đến 
quy định của luật chuyên ngành-cụ thể là luật xây dựng và các văn bản pháp luật có liên quan có quy 
định gì hay không?  Ví dụ như Điều 16 Thông tư số 08/2016/TT-BXD ngày 10/3/2016 hướng dẫn một số 
nội dung của hợp đồng tư vấn xây dựng có quy định về trình tự, thủ tục và hậu quả của rủi ro hoặc bất 
khả kháng phát sinh trong quá trình thực hiện hợp đồng thì có rất nhiều điều kiện đặt ra mà không 
đương nhiên được chấm dứt hay tạm ngưng thực hiện hợp đồng; 

 - Ngoài tình huống về sự kiện bất khả kháng thì Luật Thương mại có quy định về trường hợp 
miễn trách cụ thể tại điểm d khoản 1 Điều 294 quy định bên vi phạm hợp đồng được miễn trách nhiệm 
trong trường hợp “hành vi vi phạm của một bên do thực hiện quyết định của cơ quan nhà nước có thẩm 
quyền mà các bên không thể biết được vào thời điểm ký kết hợp đồng”. Như vậy, nếu một bên vi phạm 
hợp đồng do thực hiện các Chỉ thị nêu trên cũng có thể viện dẫn quy định này và phải chứng minh được 
rằng hành vi vi phạm có nguyên nhân xuất phát trực tiếp từ việc thực hiện quyết định của cơ quan nhà 
nước để có thể được miễn trách do hành vi vi phạm hợp đồng. 

G. Các câu hỏi sẽ được lựa chọn thảo luận trong hội thảo 

20. Luật Xây dựng 2014 định nghĩa hợp đồng xây dựng là một loại hợp đồng dân sự. Do 
vậy, hiện có 1 số quan điểm cho rằng hợp đồng xây dựng có thể thuộc phạm vi điều 
chỉnh của BLDS 2015, Luật Thương mại 2005, vậy đối với vấn đề thời hiệu khởi 
kiện, quy định nào sẽ được áp dụng trong các quy định trên?   



Cụ thể các điều khoản như sau:  

Trước đây, Khoản 4, Điều 44 của Nghị định 48/2010/NĐ-CP về hợp đồng trong hoạt động xây dựng quy 
định  "Thời hạn đề nghị Trọng tài hoặc thời hiệu khởi kiện lên Tòa án giải quyết tranh chấp hợp đồng xây 
dựng là hai năm, kể từ ngày quyền và lợi ích hợp pháp các bên bị xâm phạm." 

 Quy định này được thay thế bởi Khoản 3, Điều 45 của Nghị định 37/2015/NĐ-CP hướng dẫn về hợp 
đồng xây dựng: “Thời hiệu khởi kiện theo thủ tục Trọng tài hoặc thời hiệu khởi kiện lên Tòa án giải quyết 
tranh chấp hợp đồng xây dựng được thực hiện theo quy định có liên quan của pháp luật.” 

Điều 429 BLDS 2015 quy định “thời hiệu khởi kiện để yêu cầu Tòa án giải quyết tranh chấp hợp đồng là 
03 năm, kể từ ngày người có quyền yêu cầu biết hoặc phải biết quyền và lợi ích hợp pháp của mình bị 
xâm phạm”. 

Điều 319 Luật Thương mại 2005 quy định: “Thời hiệu khởi kiện áp dụng đối với các tranh chấp thương 
mại là hai năm, kể từ thời điểm quyền và lợi ích hợp pháp bị xâm phạm, trừ trường hợp quy định tại 
điểm e khoản 1 Điều 237 của Luật này.” 

Điều 33 Luật Trọng tài Thương mại 2010 thì "trừ trường hợp luật chuyên ngành có quy định khác, thời 
hiệu khởi kiện theo thủ tục trọng tài là 02 năm, kể từ thời điểm quyền và lợi ích hợp pháp bị xâm phạm" 

Tống Thị Thu Thảo (thaotong.ulaw@gmail.com) , RICONS, Nhà thầu, TpHCM 

 

21. Cách chuẩn bị hồ sơ dự phòng cho trường hợp xảy ra tranh chấp  

Đặng Ngọc Vinh (vinh.dn@reeme.com.vn) , REE M&E, Nhà thầu, TpHCM 

22. Xử lý các phát sinh (Variation Order- VO) chưa được thống nhất như thế nào khi 
quyết toán? 

Điền Hồ Tiên Ngân (ngan.dht@ttgvn.com), Trung Thủy, Chủ đầu tư, TpHCM 

23. Phân biệt phí tài chính do chậm thanh toán và trượt giá trong hợp đồng xây dựng, 
liệu có trường hợp trùng lắp khi thanh toán? 

Nguyễn Sơn (nthason@gmail.com), MAUR, Chủ đầu tư, TpHCM 

24. Nhà thầu bỏ hợp đồng, Chủ đầu tư phải làm gì để có hồ sơ nghiệm thu công trình 
dở dang trên công trường?  

Phạm Long (xuanlong.halong@gmail.com), Mặt trời Hạ Long, Chủ đầu tư, Quảng Ninh 

25. Cách xử lý với CĐT có tài chính không tốt, cố ý chậm trễ xác nhận thanh toán, 
quyết toán cho Nhà Thầu, không theo HĐ đã ký.  

Dang Huynh (danghuynh37@gmail.com) , Nhà thầu, Bình Thuận 
26. Làm gì khi Chủ đầu tư chậm trễ việc thanh quyết toán bằng việc chậm hoặc không 

ký hồ sơ nghiệm thu?  

Lê Quốc Vũ (vulq15@gmail.com) Công ty TTID Construction and Design, Nhà thầu, TpHCM 



27. Điều khoản thanh toán bất lợi: Nhà Thầu cần đàm phán từ đầu như thế nào để 
đúng theo luật  

Huỳnh Trọng Toàn (toan.huynh@ricons.vn) , RICONS, Nhà thầu, TpHCM 

28. Trong trường hợp dự án bị tạm ngưng thì có phương án nào Nhà Thầu Phụ có thể 
quyết toán Hợp đồng với CĐT hoặc Nhà Thầu Chính ?  

Phan Thi Thuy Phuong (phuong.phan@schindler.com), Schindler, Nhà cung cấp, TpHCM 

 

29. Một số dự án Chủ đầu tư và Nhà thầu đã quyết toán, sau đó Chủ đầu tư chây ì 
không thanh toán, Nhà thầu vì quan hệ hợp tác nên chỉ gửi công văn đề nghị thanh 
toán mà không tiến hành các thủ tục khởi kiện để thu hồi công nợ. Việc này kéo dài 
2-3 năm kể từ thời điểm hết hạn thanh toán theo hồ sơ, có trường hợp Chủ đầu tư 
không hề phản hồi các công văn của Nhà thầu trong suốt thời gian đó. Vậy nhờ diễn 
giả cho biết những rủi ro nào có thể xảy ra đối với Nhà thầu và những hành động 
thích hợp để bảo vệ Nhà thầu?   

Tống Thị Thu Thảo (thaotong.ulaw@gmail.com) , RICONS, Nhà thầu, TpHCM 

 

 

 

 
 

 

 



        TÒA ÁN NHÂN DÂN      CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 
THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH    Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
 
Bản án số : 1932/2009/KDTM-PT 
Ngày: 23/9/2009 
V/v Tranh chấp hợp đồng xây dựng  
NHÂN DANH 
NƯỚC CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 
**** 
TÒA ÁN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH 
               Với thành phần Hội đồng xét xử phúc thẩm gồm có: 
 
- Thẩm phán - Chủ tọa phiên tòa : Ong NGUYỄN CÔNG PHÚ 
- Thẩm phán :    Bà NGUYỄN THỊ THU HƯƠNG 
- Thẩm phán :    Bà VŨ THỊ HÒA 
 
Thư ký Tòa án ghi biên bản phiên tòa : Ông TRẦN VĂN CHINH, 
       Cán bộ TANDTPHCM   
 
Trong các ngày 21 và 23 tháng 9 năm 2009, tại phòng xử án của Tòa án nhân dân thành 
phố Hồ Chí Minh, đã xét xử phúc thẩm công khai vụ án thụ lý số 80/2009/TLPT-KDTM ngày 
23 tháng 7 năm 2009 về tranh chấp hợp đồng cung cấp và lắp dựng nhà thép tiền chế 
Do Bản án dân sự sơ thẩm số 14/2009/KDTM-ST ngày 08/5/2009 của Tòa án nhân dân 
quận Phú Nhuận bị kháng cáo 
 Theo Quyết định đưa vụ án ra xét xử phúc thẩm số 1704/2009/QĐXX-PT ngày 10 tháng 9 
năm 2009 giữa các đương sự:  
 
Nguyên đơn : CÔNG TY TNHH QUỐC TẾ  NT 
Địa chỉ : Thị trấn PT, huyện Kim Thành, tỉnh Hải Dương 
Đại diện theo ủy quyền: Ông V. Đ Đ, GUQ không số ngày 22/10/2008 
Người bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp:  
Luật sư Đ Q T, Công ty luật Phúc&Phúc, Đoàn luật sư TPHCM 
 
Bị đơn : CÔNG TY TNHH THÉP B   
Địa chỉ : 14C7 PXL, Phường 7, Q. Phú Nhuận, TPHCM 
Đại diện theo ủy quyền: Bà Võ H L, GUQ không số ngày 12/9/2009 
Người bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp:  
Luật sư Trương T H, VPLS Trương Thị Hòa, Đoàn luật sư TPHCM 
(Tất cả đều có mặt) 
 
Người  kháng cáo: Nguyên đơn 
 
NHẬN THẤY 
Theo bản án sơ thẩm : 
- Nguyên đơn trình bày : 
 Ngày 27/5/2008, Công ty TNHH Quốc Tế NT và Công ty TNHH Thép B có ký Hợp đồng xây 
dựng số HD.08.09 và ngày 10/6/2008, hai bên ký tiếp Phụ lục hợp đồng số PLHD 08.09 
theo đó, Công ty B. sẽ cung cấp nguyên liệu để lắp đặt kết cấu thép và các tấm lợp cho 2 



nhà đồng dạng với tổng giá trị hợp đồng là 555.000 USD, trong đó giá nguyên liệu là 
523.950 USD và giá lắp dựng là 31.050 USD; Công ty Quốc Tế NT sẽ thanh toán làm 3 đợt, 
trong đó đặt cọc trước 30% tổng trị giá hợp đồng (tương đương 2.712.784.500 đồng) trong 
vòng 5 ngày kể từ ngày ký hợp đồng; nếu thanh toán chậm thì tiến độ thực hiện công trình 
sẽ được gia hạn tương ứng. 
Ngày 28/5/2008 và ngày 12/6/2008, Công ty B có văn bản đề nghị thanh toán tiền đặt cọc, 
Công ty Quốc Tế NT đã nhanh chóng thanh toán đầy đủ số tiền đặt cọc 2.712.784.500 đồng 
nhưng sau khi nhận tiền đặt cọc, Công ty B. không thực hiện cung cấp nguyên liệu như đã 
thỏa thuận và đến ngày 07/7/2008 đã có văn bản cho rằng Công ty Quốc Tế NT đã chậm trễ 
trong việc thanh toán và đề nghị Công ty Quốc Tế NT hỗ trợ thêm 25% tổng giá trị hợp 
đồng, nếu không được chấp nhận trong vòng 7 ngày, Công ty B sẽ hoàn trả tiền đặt cọc để 
hủy bỏ hợp đồng. 
Ngày 29/7/2008, Công ty B đã chuyển trả lại cho Công ty Quốc Tế NT số tiền đặt cọc 
2.712.784.500 đồng như là cách thể hiện hành vi hủy hợp đồng. 
Công ty Quốc Tế NT không đồng ý nên khởi kiện yêu cầu Công ty B phải trả tiền phạt cọc 
2.743.950.000 đồng và bồi thường 25.000 USD tương đương 415.750.000 đồng, tổng cộng 
là 3.159.700.000 đồng. 
- Bị đơn trình bày : 
Do Công ty Quốc Tế NT không thực hiện đúng thỏa thuận trong hợp đồng là chuyển tiền đặt 
cọc trong vòng 5 ngày kể từ ngày ký hợp đồng (chậm nhất đến ngày 31/5/2008) mà mãi đến 
ngày 16/6/2008 Công ty B mới nhận được tiền đặt cọc (sau khi có văn bản ngày 12/6/2008 
yêu cầu thanh toán) nên Công ty B hủy hợp đồng và không chấp nhận bồi thường cho Công 
ty Quốc Tế NT. 
Tại Bản án dân sự sơ thẩm số 14/2009/KDTM-ST ngày 08/5/2009, Tòa án cấp sơ thẩm đã 
quyết định: 
- Không chấp nhận yêu cầu của nguyên đơn đòi Công ty TNHH Thép B phải bồi thường 
3.159.700.000 đồng. 
- Buộc Công ty TNHH Thép B phải trả cho Công ty TNHH Quốc Tế NT 40.691.767 đồng, 
nếu trả chậm thì phải chịu thêm tiền lãi theo mức lãi suất nợ quá hạn trung bình trên thị 
trường. 
- Án phí sơ thẩm Công ty TNHH Quốc Tế NT phải chịu là 30.159.700 đồng và Công ty 
TNHH Thép B. phải chịu là 2.034.588 đồng. 
Ngày 18/5/2009, Công ty TNHH Quốc Tế NT đã nộp đơn kháng cáo toàn bộ bản án sơ 
thẩm, yêu cầu Tòa án cấp phúc thẩm xét xử lại vụ án. 
Tại phiên tòa phúc thẩm hôm nay : 
 - Nguyên đơn : Yêu cầu Hội đồng xét xử phúc thẩm sửa bản án sơ thẩm, buộc Công ty 
TNHH Thép B phải bồi thường cho Công ty TNHH Quốc Tế NT một khoản tiền tương 
đương số tiền đặt cọc là 2.712.784.500 đồng do từ chối thực hiện hợp đồng (theo quy định 
tại Điều 358 của Bộ luật dân sự năm 2005). Đồng thời xin rút kháng cáo đối với phần quyết 
định của bản án sơ thẩm giải quyết yêu cầu đòi bồi thường 415.750.000 đồng ngoài khoản 
tiền nói trên và xác nhận nguyên đơn không có yêu cầu đòi tiền lãi do bị đơn chậm hoàn trả 
số tiền đặt cọc như bản án sơ thẩm đã tuyên buộc bị đơn phải thanh toán cho nguyên đơn. 
- Bị đơn : Đề nghị Hội đồng xét xử phúc thẩm giữ nguyên bản án sơ thẩm, không chấp nhận 
yêu cầu đòi bồi thường của Công ty TNHH Quốc Tế NT. 
- Ý kiến của Luật sư bảo vệ quyền lợi cho nguyên đơn (người kháng cáo): 
+ Tiền ứng trước có thể là tiền cọc hoặc là tiền thanh toán trước nhưng ở đây phía bị đơn 
trong 2 văn bản gửi Tòa án cấp sơ thẩm đã thừa nhận đó là tiền cọc. 
+ Phía bị đơn đơn phương hủy hợp đồng nên theo quy định tại Điều 358 Bộ luật dân sự 



năm 2005, bị đơn phải trả cho nguyên đơn gấp đôi số tiền cọc đã nhận. 
+ Hợp đồng chỉ thỏa thuận nếu nguyên đơn thanh toán chậm thì thời gian thi công chậm 
tương ứng chứ không quy định bị đơn có quyền hủy hợp đồng. 
+ Số tiền cọc mà bị đơn đã nhận là của nguyên đơn chuyển thông qua Công ty Quốc Tế 
TNHH ĐT Việt Nam. 
+ Thực tế, theo xác nhận của 2 bên tại phiên tòa phúc thẩm, cho đến thời điểm 12/6/2008, 
các bên vẫn có ý chí thực hiện hợp đồng và 4 ngày sau, nguyên đơn đã chuyển tiền đặt cọc 
cho bị đơn. 
Do đó, đề nghị Hội đồng xét xử phúc thẩm sửa bản án sơ thẩm, chấp nhận yêu cầu của 
nguyên đơn đòi bị đơn phải trả số tiền 2.712.784.500 đồng. 
- Ý kiến của Luật sư bảo vệ quyền lợi cho bị đơn: 
+ Đơn kháng cáo của nguyên đơn không hợp lệ vì không nêu yêu cầu kháng cáo (dù sau 
này có kháng cáo bổ sung nhưng đã hết thời hạn kháng cáo). 
+ Bị đơn không rõ người chuyển tiền cho mình là Công ty NT hay Công ty ĐT (vì trước đây 
không để ý đến tài khoản người chuyển tiền trong chứng từ thanh toán nên không có ý kiến 
gì về vấn đề này). 
+ Khoản tiền 2.712.784.500 đồng mà bị đơn đã nhận và đã trả cho nguyên đơn là khoản 
tiền tạm ứng, không phải là tiền đặt cọc (thể hiện tại Phần 9 của hợp đồng và các văn bản 
sau đó của hai bên). 
+ Nguyên đơn xác nhận tại phiên tòa phúc thẩm là nguyên đơn chưa chuyển hồ sơ thiết kế 
lại cho bị đơn là do bị đơn đề nghị tăng giá từ ngày 19/6/2008, không phải từ đầu tháng 
7/2008. 
+ Bị đơn lo lắng nếu thực hiện hợp đồng rồi mà nguyên đơn không nhận hàng thì bị đơn sẽ 
bị thiệt hại nặng. 
Do đó, đề nghị Hội đồng xét xử phúc thẩm giữ nguyên bản án sơ thẩm, không chấp nhận 
toàn bộ yêu cầu khởi kiện của nguyên đơn.  
 
XÉT THẤY 
 
Sau khi nghiên cứu các tài liệu có trong hồ sơ vụ án đã được thẩm tra tại phiên tòa và căn 
cứ vào kết quả tranh luận tại phiên tòa, Hội đồng xét xử nhận định : 
1. Xét kháng cáo của nguyên đơn yêu cầu Tòa án cấp phúc thẩm sửa bản án sơ thẩm, buộc 
Công ty TNHH Thép B phải trả cho Công ty TNHH Quốc Tế NT một khoản tiền tương 
đương số tiền đặt cọc là 2.712.784.500 đồng do từ chối thực hiện hợp đồng: 
Căn cứ vào các chứng cứ do nguyên đơn xuất trình (bao gồm: Hợp đồng xây dựng số 
HD.08.09 ngày 27/5/2008, Phụ lục hợp đồng ngày 10/6/2008, các văn bản của Công ty 
Thép B gửi Công ty Quốc Tế NT ngày 12/6/2008, 07/7/2008 và các chứng từ thanh toán 
qua ngân hàng giữa các bên tranh chấp) cũng như sự xác nhận của đại diện các bên 
đương sự tại phiên tòa phúc thẩm hôm nay, có cơ sở để xác định quá trình thực hiện hợp 
đồng và phát sinh tranh chấp giữa các bên như sau: 
- Các bên có ký kết Hợp đồng cung cấp và lắp dựng nhà thép tiền chế (gọi tắt là Hợp đồng 
xây dựng) số HD.08.09 ngày 27/5/2008, trong đó có thỏa thuận bên mua đặt cọc cho bên 
bán 30% tổng giá trị hợp đồng trong thời hạn 5 ngày, kể từ ngày ký hợp đồng. 
- Đến ngày 12/6/2008, do bên mua (Công ty Quốc Tế NT) chưa chuyển tiền đặt cọc theo 
thỏa thuận trong hợp đồng nên bên bán (Công ty Thép B) đã có văn bản đề nghị bên mua 
chuyển tiền đặt cọc 2.712.784.500 đồng (30% giá trị hợp đồng) vào tài khoản của mình tại 
Ngân hàng TMCP Sài Gòn. Trong văn bản này, Công ty B không yêu cầu việc chuyển tiền 
phải được thực hiện chậm nhất đến ngày nào. 



- Ngày 16/6/2008, Công ty Quốc Tế NT đã thực hiện việc chuyển tiền  2.712.784.500 đồng 
(từ tài khoản của Công ty Quốc Tế TNHH ĐT Việt Nam vào tài khoản của Công ty Thép B) 
theo yêu cầu tại văn bản ngày 12/6/2008 nói trên. 
- Ngày 07/7/2008, Công ty Thép B mới có văn bản đề nghị Công ty Quốc Tế NT hỗ trợ 25% 
trên tổng giá trị hợp đồng do giá vật tư tăng quá cao sau ngày 16/6/2008; nếu trong vòng 7 
ngày không có ý kiến của chủ đầu tư thì B sẽ hoàn trả tạm ứng.  
Ngoài văn bản đề nghị ngày 07/7/2008 nói trên, đại diện bị đơn tại phiên tòa phúc thẩm hôm 
nay còn cho rằng trong khoảng thời gian từ sau ngày 16/6/2008 đến ngày 07/7/2008 các 
bên có thương lượng với nhau qua điện thoại về vấn đề giá cả trong hợp đồng nhưng 
không nhớ rõ là trao đổi vào ngày nào và không có chứng cứ để chứng minh có việc trao 
đổi này. Trong khi đó, đại diện nguyên đơn cũng thừa nhận các bên có thương lượng qua 
điện thoại về vấn đề giá cả trong hợp đồng nhưng chỉ bắt đầu từ đầu tháng 7 năm 2008, còn 
trước đó (từ ngày 16/6/2008 đến ngày 30/6/2008), các bên không có bất cứ sự trao đổi nào 
về vấn đề này. 
- Ngày 29/7/2008, do Công ty Quốc Tế NT không có ý kiến đồng ý hỗ trợ 25% tổng trị giá 
hợp đồng nên B đã chuyển trả số tiền tạm ứng 2.712.784.500 đồng nói trên cho Công ty 
Quốc Tế NT và không đồng ý thực hiện hợp đồng nữa. 
- Do B đơn phương hủy bỏ hợp đồng nên ngày 22/10/2008, Công ty Quốc Tế NT đã nộp 
đơn khởi kiện đến Tòa án. 
Qua các sự kiện đã được xác định như trên, đã có đủ cơ sở để xác định lỗi và trách nhiệm 
do vi phạm hợp đồng của các bên đương sự như sau: 
- Các bên đã thỏa thuận gia hạn việc đặt cọc 30% trị giá hợp đồng ít nhất cho đến ngày 
16/6/2008 là ngày mà thực tế nguyên đơn đã chuyển tiền đặt cọc cho bị đơn (chứ không 
phải chỉ đến ngày 12/6/2008 như Tòa sơ thẩm đã nhận định) vì :  
+ Đến ngày 12/6/2008, bị đơn vẫn có văn bản đồng ý tiếp tục thực hiện hợp đồng và đề nghị 
nguyên đơn chuyển tiền đặt cọc với giá đã thỏa thuận trong hợp đồng mà không nêu thời 
hạn phải hoàn tất việc chuyển tiền. 
+ Đến ngày 16/6/2008 (trước và ngay sau khi nhận được tiền đặt cọc của nguyên đơn) và 
cả những ngày sau đó cho đến cuối tháng 6 năm 2008, bị đơn vẫn không có văn bản từ chối 
nhận cọc hoặc chuyển trả lại tiền cọc và từ chối thực hiện hợp đồng do nguyên đơn vi phạm 
thời hạn đặt cọc hoặc do giá nguyên liệu trên thị trường đã tăng và cũng không có chứng cứ 
nào khác chứng minh cho sự từ chối nhận cọc và từ chối thực hiện hợp đồng của bị đơn 
trong khoảng thời gian này (mặc dù phía bị đơn xác nhận có biết việc chuyển tiền của 
nguyên đơn ngay sau khi nhận được tiền vào tài khoản của mình). 
- Sau khi đã chấp nhận việc đặt cọc của nguyên đơn một thời gian hơn 14 ngày (từ 
16/6/2008 đến đầu tháng 7/2008), bị đơn mới đòi tăng giá và sau đó đơn phương hủy bỏ 
hợp đồng là không đúng với quy định của pháp luật tại Điều 312 của Luật thương mại năm 
2005, tức là đã từ chối thực hiện hợp đồng không có căn cứ nên phải chịu trách nhiệm tài 
sản theo quy định của pháp luật.  
- Do trong hợp đồng các bên có thỏa thuận việc đặt cọc nên theo quy định tại Điều 358 của 
Bộ luật dân sự năm 2005, yêu cầu khởi kiện của nguyên đơn là bên đặt cọc đòi bị đơn là 
bên nhận cọc đã từ chối thực hiện hợp đồng phải trả số tiền tương đương với số tiền đặt 
cọc  2.712.784.500 đồng là có căn cứ và hợp pháp, cần được chấp nhận. Yêu cầu kháng 
cáo của nguyên đơn là có căn cứ nên cần sửa bản án sơ thẩm cho phù hợp. 
Do nguyên đơn không có yêu cầu khởi kiện về khoản tiền lãi do chậm hoàn trả tiền cọc và bị 
đơn cũng không tự nguyện đề nghị trả cho nguyên đơn số tiền này nên Tòa án sơ thẩm xử 
buộc bị đơn phải trả cho nguyên đơn số tiền lãi 40.691.767 đồng là xét xử vượt quá phạm vi 
yêu cầu khởi kiện, cần phải hủy bỏ phần quyết định này. 



Về yêu cầu đòi bồi thường thiệt hại 415.750.000 đồng ngoài số tiền phải trả  2.712.784.500 
đồng nói trên, do nguyên đơn xin rút kháng cáo tại phiên tòa phúc thẩm hôm nay nên Hội 
đồng xét xử phúc thẩm không xét lại phần quyết định của bản án sơ thẩm giải quyết yêu cầu 
này của nguyên đơn. 
Về ý kiến của phía bị đơn tại phiên tòa phúc thẩm cho rằng khoản tiền 2.712.784.500 đồng 
nói trên chỉ là khoản tiền tạm ứng, không phải là tiền đặt cọc: 
Ý kiến này không có căn cứ để được chấp nhận vì ở phần 8 của hợp đồng, các bên đã xác 
định rõ đây là khoản tiền đặt cọc và trong suốt quá trình chuẩn bị xét xử ở cấp sơ thẩm (ở 
các phiên hòa giải và văn bản trình bày ý kiến gửi Tòa án) cũng như tại phiên tòa sơ thẩm, 
phía bị đơn (kể cả luật sư bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp cho bị đơn) đều thừa nhận đây 
là khoản tiền đặt cọc mà hoàn toàn không có ý kiến gì khác về ý nghĩa của khoản tiền này. 
2. Về án phí: 
Căn cứ vào khoản 1 Điều 131, khoản 2 Điều 132 của Bộ luật tố tụng dân sự và các điều 15, 
18, 19 và 20 Nghị định số 70/CP ngày 12/6/1997 của Chính phủ về án phí, lệ phí Tòa án : 
- Công ty TNHH Thép B phải chịu án phí dân sự sơ thẩm trên số tiền phải trả cho Công ty 
TNHH Quốc Tế NT. 
- Công ty TNHH Quốc Tế NT phải chịu án phí dân sự sơ thẩm trên số tiền yêu cầu không 
được Tòa án chấp nhận. 
- Về án phí dân sự phúc thẩm : Do Tòa án cấp phúc thẩm sửa bản án sơ thẩm nên người 
kháng cáo là Công ty TNHH Quốc Tế NT không phải chịu án phí phúc thẩm. 
 
Vì các lẽ trên, 
Căn cứ vào khoản 2 Điều 275 và Điều 276 của Bộ luật tố tụng dân sự; 
 
QUYẾT ĐỊNH 
 
Ap dụng Điều 358 của Bộ luật dân sự năm 2005 và Điều 306 của Luật thương mại năm 
2005; 
1. Chấp nhận kháng cáo của nguyên đơn, sửa bản án sơ thẩm, tuyên xử : 
- Chấp nhận một phần yêu cầu khởi kiện của nguyên đơn, buộc Công ty TNHH Thép B phải 
có trách nhiệm trả cho Công ty TNHH Quốc Tế NT số tiền tương đương giá trị tài sản đặt 
cọc do từ chối thực hiện Hợp đồng số HD.08.09 ký ngày 27/5/2008 giữa các bên là 
2.712.784.500 đ (hai tỷ bảy trăm mười hai triệu bảy trăm tám mươi bốn ngàn năm trăm 
đồng). 
- Không chấp nhận yêu cầu khởi kiện của nguyên đơn đòi bồi thường thiệt hại 415.750.000 
đồng ngoài số tiền phải trả nói trên. 
- Hủy phần quyết định của Bản án dân sự sơ thẩm số 14/2009/KDTM-ST ngày 08/5/2009 
của Tòa án nhân dân quận Phú Nhuận buộc Công ty TNHH Thép B phải trả cho Công ty 
TNHH Quốc Tế NT số tiền lãi do chậm hoàn trả tiền cọc là 40.691.767 đồng. 
2. Về án phí : 
 - Công ty TNHH Thép B phải chịu án phí dân sự sơ thẩm là 29.712.784 đ (hai mươi 
chín triệu bảy trăm mười hai ngàn bảy trăm tám mươi bốn đồng). 
- Công ty TNHH Quốc Tế NT phải chịu án phí dân sự sơ thẩm là 15.472.500 đ (mười lăm 
triệu bốn trăm bảy mươi hai ngàn năm trăm đồng); cấn trừ vào số tiền tạm ứng án phí sơ 
thẩm đã nộp 15.079.850 đồng (theo Biên lai thu tiền số 002931 ngày 11/11/2008 của Thi 
hành án dân sự quận Phú Nhuận), Công ty TNHH Quốc Tế NT còn phải nộp thêm 392.650 
đồng. 
- Công ty TNHH Quốc Tế NT không phải chịu án phí dân sự phúc thẩm nên được nhận lại 



số tiền tạm ứng án phí phúc thẩm đã nộp 200.000 đồng (theo Biên lai thu tiền số 005936 
ngày 19/5/2009 của Thi hành án dân sự quận Phú Nhuận). 
3. Kể từ ngày có đơn yêu cầu thi hành án của Công ty TNHH Quốc Tế NT, nếu Công ty 
TNHH Thép B không chịu thanh toán số tiền nói trên thì còn phải chịu khoản tiền lãi của số 
tiền còn phải thi hành án theo mức lãi suất nợ quá hạn trung bình trên thị trường tương ứng 
với thời gian chưa thi hành án. 
4. Bản án này có hiệu lực pháp luật ngay. 
5. Trường hợp bản án được thi hành theo quy định tại Điều 2 Luật thi hành án dân sự thì 
người được thi hành án dân sự, người phải thi hành án dân sự có quyền thỏa thuận thi 
hành án, quyền yêu cầu thi hành án, tự nguyện thi hành án hoặc bị cưỡng chế thi hành án 
theo quy định tại các điều 6, 7 và 9 Luật thi hành án dân sự; thời hiệu thi hành án được thực 
hiện theo quy định tại Điều 30 Luật thi hành án dân sự. 
        TM. HỘI ĐỒNG XÉT XỬ PHÚC THẨM 
Nơi nhận           Thẩm phán - Chủ tọa phiên tòa 
- TAND/TC 
- VKSND/TPHCM 
- TAND Q.Phú Nhuận 
- THADS Q. Phú Nhuận 
- Các đương sự 
- Lưu VP, TKT, hồ sơ.          NGUYỄN CÔNG PHÚ  
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        TÒA ÁN NHÂN DÂN      CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 
THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH     Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
                                                   
Bản án số : 1266/2010/KDTM-PT 
Ngày: 11/11/2010 
V/v Tranh chấp hợp đồng cung cấp 
lắp đặt thiết bị lạnh, máy điều hòa 
 

NHÂN DANH 
NƯỚC CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

**** 
TÒA ÁN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH 

               Với thành phần Hội đồng xét xử phúc thẩm gồm có: 
 

- Thẩm phán - Chủ tọa phiên tòa : Ong NGUYỄN CÔNG PHÚ 
- Thẩm phán :    Bà NGUYỄN THU CHINH 
- Thẩm phán :    Bà BÙI NGỌC ANH 

 
Thư ký Tòa án ghi biên bản phiên tòa : Bà MAI HIẾU HẠNH, 
        Cán bộ TANDTPHCM   
 
Trong các ngày 02, 09 và 11 tháng 11 năm 2010, tại phòng xử án của Tòa án nhân 

dân thành phố Hồ Chí Minh, đã xét xử phúc thẩm công khai vụ án thụ lý số  
46/2010/TLPT-KDTM ngày 29 tháng 6 năm 2010 về tranh chấp hợp đồng cung cấp 
lắp đặt thiết bị lạnh, máy điều hòa  

Do Bản án dân sự sơ thẩm số 18/2010/KDTM-ST ngày 26/4/2010 của Tòa án 
nhân dân Quận Phú Nhuận bị kháng cáo 

 Theo Quyết định đưa vụ án ra xét xử phúc thẩm số 1372/2010/QĐXX-PT ngày 
16 tháng 9 năm 2010 giữa các đương sự:  

 
Nguyên đơn : CÔNG TY TNHH TM & KỸ THUẬT LẠNH ĐT 
Địa chỉ : 166 NVĐ, Phường 7, Q. Bình Thạnh, TPHCM 
Đại diện hợp pháp: Ông Lê Chí Nguyên, đại diện theo ủy quyền (GUQ không số 

ngày 30/9/2010) (Có mặt) 
 
Bị đơn : CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ XÂY DỰNG ĐV  
Địa chỉ : 43R22 HVH, Phường 9, Q. Phú Nhuận, TPHCM 
Đại diện hợp pháp: Ông Nguyễn Cao Thuận, Giám đốc, đại diện theo pháp luật 

(Có mặt) 
Người bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp: 
Luật sư Nguyễn Đình Đ, Công ty luật B.C.M, Đoàn luật sư TP. Hà Nội 
 
Người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan : 
   CÔNG TY TNHH V – TT 
Địa chỉ : Chủ đầu tư cao ốc V-Star đường Gò Ô Môi, P. Phú Thuận, Quận 7 

(Có đơn xin xét xử vắng mặt đề ngày 27/9/2010) 
   
Người  kháng cáo: Bị đơn 
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NHẬN THẤY 

 
Theo bản án sơ thẩm : 

- Nguyên đơn trình bày : 

 Ngày 09/7/2008, Công ty TNHH Thương mại & Kỹ thuật lạnh ĐT ký Hợp đồng 
số 090708 với Công ty cổ phần Đầu tư Xây dựng ĐV, tổng trị giá hợp đồng là 
1.154.359.663 đồng. Công ty ĐT đã thi công từ tầng 2 đến tầng 5 của 2 Block A và B 
Tòa nhà V-Star tại Gò Ô Môi, phường Phú Thuận, Quận 7, TPHCM với tổng số tiền 
là 624.000.000 đồng (theo Bản nghiệm thu có chủ đầu tư cao ốc V-Star là Công ty 
TNHH V – TT ký ngày 06/10/2008). Tuy nhiên, Công ty Đại Việt chỉ thanh toán được 
166.000.000 đồng  rồi ngưng thanh toán nên Công ty ĐT khởi kiện yêu cầu Công ty 
ĐV phải thanh toán số tiền còn lại là 458.000.000 đồng và tiền lãi chậm thanh toán 18 
tháng là 82.440.000 đồng, tổng cộng 540.440.000 đồng. 

 

- Bị đơn trình bày : 

Công ty Đại Việt chưa thanh toán số tiền còn lại là do 2 bên chưa thống nhất được 
giá trị thanh toán do khối lượng nghiệm thu vượt quá cao so với bảng dự toán và giá 
vật tư trong bảng báo giá cũng quá cao so với giá thị trường. 

 

Tại bản án dân sự sơ thẩm số 18/2010/KDTM-ST ngày 26/4/2010, Tòa án 
cấp sơ thẩm đã quyết định : 

- Buộc Công ty Đại Việt phải thanh toán cho Công ty ĐT số tiền 458.000.000 
đồng và tiền lãi 82.440.000 đồng, tổng cộng 540.440.000 đồng. 

- Án phí sơ thẩm Công ty ĐT phải nộp 25.617.600 đồng. 

- Lãi chậm thi hành án theo mức lãi suất nợ quá hạn trung bình trên thị trường tại 
thời điểm thanh toán. 

 

Ngày 24/5/2010, Công ty ĐV đã nộp đơn kháng cáo, yêu cầu Tòa án cấp phúc 
thẩm xem xét lại toàn bộ bản án sơ thẩm. 

 

Tại phiên tòa phúc thẩm hôm nay : 

 - Nguyên đơn : Đề nghị Hội đồng xét xử phúc thẩm giữ nguyên bản án sơ thẩm. 
Khối lượng thi công phải tính theo khối lượng thực tế và chủ đầu tư đã thanh toán cho 
Công ty Đại Việt 95% trị giá công trình nên bị đơn phải thanh toán cho nguyên đơn số 
tiền nợ gốc và lãi như trong đơn khởi kiện đã ghi. 

- Bị đơn : Yêu cầu Hội đồng xét xử phúc thẩm hủy án sơ thẩm hoặc sửa án sơ 
thẩm theo hướng chỉ chấp nhận một phần yêu cầu của nguyên đơn tương ứng với số 
tiền thi công theo Bảng báo giá ngày 09/7/2008 với tỷ lệ thực hiện là 28,6%. 

Số tiền thi công đã thực hiện được tính ra là 330.146.864 đồng, cộng thuế VAT 
10% thành 363.161.550 đồng. Công ty ĐV đã thanh toán 166.130.000 đồng nên chỉ 
còn phải thanh toán 197.031.550 đồng. 
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- Ý kiến của Luật sư bảo vệ quyền lợi cho bị đơn :   

+ Nguyên đơn có nghĩa vụ cung cấp chứng cứ để chứng minh cho yêu cầu của 
mình. 

+ Căn cứ vào hợp đồng và Bảng báo giá ngày 09/7/2008, tổng trị giá hợp đồng là 
1.154.359.663 đồng, đây là cơ sở để 2 bên thanh quyết toán hợp đồng. 

+ Tại phiên tòa phúc thẩm, đại diện nguyên đơn đã xác nhận chỉ thi công được 
8/28 tầng. Do đó, nguyên đơn không thể yêu cầu thanh toán số tiền như trong đơn khởi 
kiện được. 

+ Nguyên đơn không có căn cứ để tính khối lượng thi công phát sinh lớn hơn rất 
nhiều so với khối lượng thi công đã ghi trong Bảng báo giá ngày 09/7/2008 trong khi 
đã chấp nhận giá dự toán trong Bảng báo giá này. 

+ Đề nghị Hội đồng xét xử phúc thẩm chấp nhận đề nghị của bị đơn, căn cứ Bảng 
báo giá ngày 09/7/2008 để tính số tiền thi công là 330.146.864 đồng, không đồng ý trả 
tiền lãi vì 2 bên chưa thống nhất bảng quyết toán. 

+ Do phía nguyên đơn đưa ra yêu cầu khởi kiện mà không có đủ chứng cứ chứng 
minh nên đề nghị Hội đồng xét xử phúc thẩm hủy bản án sơ thẩm và giao hồ sơ về cho 
Tòa sơ thẩm xét xử lại theo quy định của pháp luật (nếu phía nguyên đơn không chấp 
nhận sửa án sơ thẩm theo đề nghị nói trên của bị đơn). 
 

XÉT THẤY 
 

Sau khi nghiên cứu các tài liệu có trong hồ sơ vụ án đã được thẩm tra tại phiên 
tòa và căn cứ vào kết quả tranh luận tại phiên tòa, Hội đồng xét xử nhận định : 

1. Xét kháng cáo của Công ty ĐV yêu cầu Tòa án cấp phúc thẩm hủy bản án 
sơ thẩm hoặc sửa bản án sơ thẩm theo hướng chỉ chấp nhận một phần yêu cầu 
của nguyên đơn là thanh toán theo Bảng báo giá ngày 09/7/2008 (với tỷ lệ thực 
hiện là 28,6%, số tiền còn phải thanh toán là 197.031.550 đồng): 

Tại phiên tòa phúc thẩm hôm nay, các bên đương sự đã thống nhất tính tiền thi 
công theo đơn giá ghi trong Bảng báo giá ngày 09/7/2008 nhưng không thống nhất ý 
kiến về khối lượng thi công thực tế để tính ra số tiền phải thanh toán. Bị đơn chỉ chấp 
nhận tính theo Bảng báo giá ngày 09/7/2008, kể cả về đơn giá và khối lượng vật tư, 
còn nguyên đơn yêu cầu tính khối lượng vật tư theo các biên bản nghiệm thu và phiếu 
nghiệm thu giữa nguyên đơn, bị đơn và Công ty V – TT.  

Tuy nhiên, các tài liệu nghiệm thu này không được bị đơn thừa nhận vì không có 
người đại diện có thẩm quyền của bị đơn ký vào biên bản, đồng thời người đại diện của 
chủ đầu tư là Công ty V – TT ký trong biên bản cũng chưa được Tòa án cấp sơ thẩm 
làm rõ là có đủ thẩm quyền đại diện chủ đầu tư hay không. Tòa án cấp sơ thẩm chỉ dựa 
vào chứng cứ là các tài liệu nghiệm thu nói trên để chấp nhận toàn bộ yêu cầu khởi 
kiện của nguyên đơn là không có căn cứ. Tại phiên tòa phúc thẩm hôm nay, chính đại 
diện nguyên đơn cũng cho rằng việc thu thập chứng cứ ở cấp sơ thẩm là chưa đầy đủ 
và đề nghị Hội đồng xét xử phúc thẩm hoãn phiên tòa phúc thẩm để thu thập bổ sung 
chứng cứ liên quan đến việc nghiệm thu công trình giữa các bên nhằm bảo đảm tính 
khách quan trong việc xét xử. 
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Xét thấy việc thu thập bổ sung chứng cứ là cần thiết do cấp sơ thẩm chưa thực 
hiện được đầy đủ mà tại phiên tòa phúc thẩm không thể thực hiện bổ sung được, cần 
hủy bản án sơ thẩm và chuyển hồ sơ vụ án cho Tòa án cấp sơ thẩm giải quyết lại vụ án 
theo quy định tại khoản 1 Điều 277 của Bộ luật tố tụng dân sự. 

 

2. Về án phí: 

Căn cứ vào khoản 3 Điều 132 của Bộ luật tố tụng dân sự và khoản 3 Điều 30  của 
Pháp lệnh án phí, lệ phí Tòa án : 

Do Tòa án cấp phúc thẩm hủy bản án sơ thẩm nên người kháng cáo là Công ty 
Đại Việt không phải chịu án phí phúc thẩm. Nghĩa vụ nộp án phí được xác định lại khi 
giải quyết sơ thẩm lại vụ án. 
 

Vì các lẽ trên, 
 
Căn cứ vào khoản 3 Điều 275 và khoản 1 Điều 277 của Bộ luật tố tụng dân sự; 

 
QUYẾT ĐỊNH 

 

1.Chấp nhận kháng cáo của Công ty cổ phần Đầu tư Xây dựng ĐV, hủy Bản 
án sơ thẩm số 18/2010/KDTM-ST ngày 26/4/2010 của Tòa án nhân dân quận Phú 
Nhuận và chuyển hồ sơ vụ án cho Tòa án nhân dân quận Phú Nhuận giải quyết lại vụ 
án. 

2. Về án phí : 

Công ty cổ phần Đầu tư Xây dựng ĐV không phải chịu án phí dân sự phúc 
thẩm nên được nhận lại số tiền tạm ứng án phí phúc thẩm đã nộp 200.000 đồng (theo 
Biên lai thu tiền số 001533 ngày 26/5/2010 của Chi cục Thi hành án dân sự quận Phú 
Nhuận). 

3. Bản án này có hiệu lực pháp luật ngay. 
  

          TM. HỘI ĐỒNG XÉT XỬ PHÚC THẨM 
                  THẨM PHÁN-CHỦ TỌA PHIÊN TÒA 
Nơi nhận 
- TAND/TC 
- VKSND/TPHCM 
- TAND Q.Phú Nhuận 
- Chi cục THADS Q. Phú Nhuận 
- Các đương sự 
- Lưu VP, hồ sơ. 

   NGUYỄN CÔNG PHÚ 
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        TÒA ÁN NHÂN DÂN                     CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT 
NAM 
THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH             Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
                                                   
Bản án số : 898/2011/KDTM-PT 
Ngày: 02/8/2011 
V/v Tranh chấp hợp đồng cung ứng  
dịch vụ và san lấp mặt bằng 

NHÂN DANH 
NƯỚC CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

**** 
TÒA ÁN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH 

               Với thành phần Hội đồng xét xử phúc thẩm gồm có: 
 

- Thẩm phán - Chủ tọa phiên tòa : Ong NGUYỄN CÔNG PHÚ 
- Thẩm phán :    Bà NGUYỄN THU CHINH  
- Thẩm phán :    Bà VŨ THỊ THU HÀ 

 
Thư ký Tòa án ghi biên bản phiên tòa : Bà MAI HIẾU HẠNH, 
        Cán bộ TANDTPHCM   
 
Trong các ngày 22, 29 tháng 7 và 02 thángg 8 năm 2011, tại phòng xử án của Tòa 

án nhân dân thành phố Hồ Chí Minh, đã xét xử phúc thẩm công khai vụ án thụ lý số 
41/2011/TLPT-KDTM ngày 02 tháng 6 năm 2011 về tranh chấp hợp đồng cung ứng 
dịch vụ và san lấp mặt bằng 

Do Bản án dân sự sơ thẩm số 14/2011/KDTM-ST ngày 18 tháng 4 năm 2011 của 
Tòa án nhân dân quận Tân Bình bị kháng cáo 

 Theo Quyết định đưa vụ án ra xét xử phúc thẩm số 1120/2011/QĐXX-PT ngày 
08 tháng 7 năm 2011 giữa các đương sự:  

 
Nguyên đơn : CÔNG TY TNHH VNS 
Địa chỉ : Ấp Mới 2, xã MHN, huyện Đức Hòa, tỉnh Long An 
Đại diện theo ủy quyền: Ông Nguyễn Hoàng Bảo (GUQ ngày 28/6/2011) 
   (Có mặt) 
 
Bị đơn : CÔNG TY TNHH CÔNG NGHIỆP NSG 
Địa chỉ : 99A1 CH, Phường 4, quận Tân Bình, TPHCM   
Đại diện theo ủy quyền: Bà Nguyễn Thị Diễm Phương  
(GUQ ngày 16/11/2010) (Có mặt) 
 

   
Người  kháng cáo: Bị đơn 
 

NHẬN THẤY 
 
Theo bản án sơ thẩm : 

- Nguyên đơn trình bày : 
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 Ngày 01/9/2006, Công ty TNHH VNS và Công ty TNHH Công nghiệp NSG 
(dưới đây gọi tắt là Công ty NSG) có ký kết Hợp đồng số 01/SL/VNS-2006 với nội 
dung Công ty NSG nhận thực hiện san lấp mặt bằng khu đất diện tích 40.000 m3 tại vị 
trí Cụm Công nghiệp Hoàng Gia mở rộng tại ấp Mới 2, xã MHN, huyện Đức Hòa, tỉnh 
Long An với đơn giá 43.000 đồng/m2, tổng trị giá hợp đồng là 2.408.000.000 đồng. 
Đồng thời, hai bên có ký thêm “Biên bản thỏa thuận về việc thực hiện hồ sơ pháp lý 
dự án VNS” với nội dung thực hiện các thủ tục cấp Giấy phép đầu tư và Giấy chứng 
nhận quyền sử dụng đất cho khu đất nói trên. 

Công ty VNS đã tạm ứng cho Công ty NSG tổng cộng 480.000.000 đồng và đã 
nhiều lần yêu cầu nhưng Công ty NSG không thực hiện đúng như thỏa thuận, có hẹn 
bằng các biên bản họp ngày 26/2/2008 và 09/10/2009. Do đó, nguyên đơn yêu cầu hủy 
hợp đồng và đòi Công ty Nam SG phải hoàn trả số tiền đã nhận là 480.000.000 đồng. 

 

- Bị đơn trình bày : 

Xác nhận giữa hai bên có ký kết Hợp đồng số 01/SL/VNS-2006 và “Biên bản 
thỏa thuận về việc thực hiện hồ sơ pháp lý dự án VNS” với nội dung đúng như nguyên 
đơn trình bày. Công ty NSG đã nhận của Công ty VNS số tiền 480.000.000 đồng để 
thực hiện Biên bản thỏa thuận và thực tế Công ty Nam SG đã thực hiện được việc xin 
Giấy phép đầu tư cho Công ty VNS. Do đó, Công ty NSG không đồng ý với yêu cầu 
khởi kiện của nguyên đơn.  

 

Tại bản án dân sự sơ thẩm số 14/2011/KDTM-ST ngày 18/4/2011, Tòa án 
cấp sơ thẩm đã quyết định : 

- Chấp nhận yêu cầu của nguyên đơn, hủy bỏ Hợp đồng san lấp số 
01/SL/VNSTAR-2006 và Biên bản thỏa thuận số 01/VNST-2006 giữa Công ty TNHH 
VNS và Công ty TNHH Công nghiệp NSG, buộc Công ty TNHH Công nghiệp NSG 
hoàn trả cho Công ty VN Star số tiền đã nhận 480.000.000 đồng. 

- Lãi chậm thi hành án theo mức lãi suất nợ quá hạn trung bình trên thị trường tại 
thời điểm thanh toán. 

- Án phí sơ thẩm Công ty TNHH Công nghiệp NSG phải chịu là 23.200.000 đồng. 

 

Ngày 04/5/2011, Công ty TNHH Công nghiệp NSG đã nộp đơn kháng cáo bản 
án sơ thẩm, yêu cầu Tòa án cấp phúc thẩm xử cho Công ty TNHH Công nghiệp NSG 
không phải trả lại toàn bộ số tiền mà Công ty VNS đã ứng và thanh toán. 

 

Tại phiên tòa phúc thẩm hôm nay : 

- Nguyên đơn : Đề nghị Hội đồng xét xử phúc thẩm không chấp nhận kháng cáo 
của bị đơn, giữ nguyên bản án sơ thẩm. 

- Bị đơn : Đề nghị Hội đồng xét xử phúc thẩm sửa bản án sơ thẩm theo hướng 
không chấp nhận yêu cầu khởi kiện của nguyên đơn do việc không thực hiện được hợp 
đồng không phải do lỗi của bị đơn. 
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XÉT THẤY 
 

Sau khi nghiên cứu các tài liệu có trong hồ sơ vụ án đã được thẩm tra tại phiên 
tòa và căn cứ vào kết quả tranh luận tại phiên tòa, Hội đồng xét xử nhận định : 

1. Xét kháng cáo của Công ty TNHH Công nghiệp NSG yêu cầu sửa bản án 
sơ thẩm theo hướng không chấp nhận yêu cầu khởi kiện của nguyên đơn: 

Các bên tranh chấp về 2 hợp đồng, trong đó có Hợp đồng cung ứng dịch vụ hồ sơ 
pháp lý đầu tư (mà các bên gọi là “Biên bản thỏa thuận”) số 01/VNS-2006 (không ghi 
ngày) được ký kết giữa nguyên đơn là chủ đầu tư dự án - Công ty TNHH VNS (An sơ 
thẩm ghi tên nguyên đơn là “Công ty TNHH VNS” là không chính xác) và bên làm 
dịch vụ là Công ty TNHH Công nghiệp NSGvà Công ty TNHH HG Long An. Nguyên 
đơn khởi kiện yêu cầu hủy cả hai hợp đồng và đòi lại số tiền đã ứng trước để thực hiện 
hai hợp đồng nói trên. Tòa án cấp sơ thẩm đã chấp nhận yêu cầu của nguyên đơn mà 
không đưa bên cùng ký kết Hợp đồng cung ứng dịch vụ hồ sơ pháp lý đầu tư (“Biên 
bản thỏa thuận” số 01/VNST-2006) là Công ty TNHH HG Long An vào tham gia tố 
tụng với tư cách người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan là vi phạm nghiêm trọng thủ 
tục tố tụng, có thể gây thiệt hại đến quyền và lợi ích hợp pháp của công ty này.  

Do đó, cần hủy bản án sơ thẩm và chuyển hồ sơ vụ án cho Tòa án cấp sơ thẩm 
giải quyết lại vụ án theo thủ tục sơ thẩm. 

2. Về án phí: 

Căn cứ vào khoản 3 Điều 132 của Bộ luật tố tụng dân sự và khoản 3 Điều 30 của 
Pháp lệnh án phí, lệ phí Tòa án: 

Do Tòa án cấp phúc thẩm hủy bản án sơ thẩm để xét xử sơ thẩm lại nên người 
kháng cáo là Công ty TNHH Công nghiệp NSG không phải chịu án phí phúc thẩm. 
 

Vì các lẽ trên, 
Căn cứ vào khoản 3 Điều 275 và khoản 2 Điều 277 của Bộ luật tố tụng dân sự; 

 
QUYẾT ĐỊNH 

1. Chấp nhận kháng cáo của bị đơn, tuyên xử : 

Hủy Bản án dân sự sơ thẩm số 14/2011/KDTM-ST ngày 18 tháng 4 năm 2011 
của Tòa án nhân dân quận Tân Bình và chuyển hồ sơ vụ án cho Tòa án nhân dân quận 
Tân Bình giải quyết lại vụ án. 

2. Về án phí : 

Bên kháng cáo là Công ty TNHH Công nghiệp NSG không phải chịu án phí dân 
sự phúc thẩm nên được nhận lại số tiền tạm ứng án phí đã nộp 200.000 đồng (theo Biên 
lai thu tiền số AB/2010/06581 ngày 06/5/2011 của Chi cục Thi hành án dân sự quận 
Tân Bình). 

3. Bản án này có hiệu lực pháp luật ngay. 
  
 
                                                       TM. HỘI ĐỒNG XÉT XỬ PHÚC THẨM 
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                  THẨM PHÁN-CHỦ TỌA PHIÊN TÒA 
Nơi nhận 
- TAND/TC 
- VKSND/TPHCM 
- TAND Q.Tân Bình 
- Chi cục THADS Q.Tân Bình 
- Các đương sự 
- Lưu VP, hồ sơ.        NGUYỄN CÔNG PHÚ 
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     TÒA ÁN NHÂN DÂN                                  CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA 
VIỆT NAM 
THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH                        Độc lập - Tự do - Hạnh 
phúc 
                                                   
Bản án số: 1462/2013/KDTM-PT 
Ngày: 12/11/2013 
V/v tranh chấp hợp đồng xây dựng 
 

NHÂN DANH 
NƯỚC CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

 
TÒA ÁN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH 

               Với thành phần Hội đồng xét xử phúc thẩm gồm có: 
 

- Thẩm phán - Chủ tọa phiên tòa: Ông NGUYỄN CÔNG PHÚ 
- Thẩm phán:    Bà NGUYỄN THU CHINH 
- Thẩm phán:    Bà HÀ THANH THỦY 

 
Thư ký Tòa án ghi biên bản phiên tòa: Bà MAI HIẾU HẠNH, 
        Cán bộ TANDTPHCM  
Đại diện Viện kiểm sát nhân dân TPHCM: Ông LÊ PHONG BA, Kiểm sát viên 

tham gia phiên tòa 
 
Trong các ngày 07, 11 và 12 tháng 11 năm 2013, tại phòng xử án của Tòa án nhân 

dân Thành phố Hồ Chí Minh, đã xét xử phúc thẩm công khai vụ án thụ lý số  
133/2013/TLPT-KDTM ngày 07 tháng 10 năm 2013 về tranh chấp hợp đồng xây dựng 

Do Bản án dân sự sơ thẩm số 18/2013/KDTM-ST ngày 15 tháng 8 năm 2013 của 
Tòa án nhân dân quận Bình Thạnh bị kháng cáo 

 Theo Quyết định đưa vụ án ra xét xử phúc thẩm số 2276/2013/QĐXX-PT ngày 
21 tháng 10 năm 2013 giữa các đương sự:  

 
Nguyên đơn: CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT DL 
Địa chỉ:  Lô 2, đường TT, KCN TT, Q. Bình Tân, TPHCM 
Người đại diện hợp pháp: Ong L N D, đại diện theo ủy quyền 
(GUQ ngày 05/11/2013) 
Người bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp:  
Luật sư Phùng T H, VPLS Chợ Lớn, Đoàn luật sư TPHCM 
 
Bị đơn:  CÔNG TY TNHH TƯ VẤN ĐẦU TƯ XÂY DỰNG KIẾN 

TRÚC C  
Địa chỉ:      24/5/14 ĐD3, Phường 25, Q. Bình Thạnh, TPHCM 
Người đại hợp pháp: Ong T VS, đại diện theo ủy quyền  
(GUQ ngày 12/7/2010) 
Người bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp:  
Luật sư N N C P, VPLS Phan Tánh, Đoàn luật sư TPHCM 

  
Người kháng cáo: Nguyên đơn và bị đơn 
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NHẬN THẤY 

 
Theo bản án sơ thẩm : 

- Nguyên đơn trình bày : 

 Ngày 31/12/2008, Doanh nghiệp tư nhân Sản xuất DL(nay đổi thành Công ty 
TNHH Sản xuất DL) và Công ty TNHH Tư vấn Đầu tư Xây dựng Kiến trúc C ký Hợp 
đồng xây dựng nhà xưởng số 08/HĐTC-CICA với tổng giá trị hợp đồng (kể cả phần 
phát sinh) là 9.341.720.000 đồng. 

Theo thỏa thuận, ngày bàn giao công trình là ngày 16/7/2009 nhưng cho đến nay, 
Công ty C vẫn chưa thực hiện. 

Ngày 24/02/2010, hai bên ký biên bản xác nhận Công ty DL còn nợ số tiền 
370.000.000 đồng, Công ty C phải hoàn tất nghiệm thu phòng cháy chữa cháy, sửa 
chữa các việc còn lại theo Biên bản ngày 04/12/2009, Biên bản ngày 16/01/2010 và 
các sai sót khác trong thời hạn 15 ngày; nếu quá thời hạn trên mà Công ty  C. chưa 
hoàn thành sẽ bị phạt mỗi ngày chậm trễ là 10.000.000 đồng. 

Tại phiên tòa sơ thẩm, đại diện nguyên đơn yêu cầu bị đơn phải chịu phạt trên số 
ngày chậm bàn giao công trình là 105 ngày (từ 10/3/2010 đến 21/6/2010) là 
1.050.000.000 đồng, cấn trừ vào số tiền Công ty DL còn nợ 370.000.000 đồng, bị đơn 
còn phải trả 680.000.000 đồng. Ngoài ra, do bị đơn không thực hiện việc sửa chữa các 
phần việc chưa đạt yêu cầu theo thỏa thuận nên phải trả số tiền theo kết quả kiểm định 
để nguyên đơn tự sửa chữa. 

 

- Bị đơn trình bày : 

Ngày 31/12/2008, các bên có ký kết Hợp đồng xây dựng nhà xưởng số 08/HĐTC-
C. Thời gian thi công là 5 tháng kể từ ngày khởi công thực tế, dự kiến nghiệm thu và 
bàn giao công trình ngày 01/6/2009; đến ngày 25/6/2009 các bên thỏa thuận ngày bàn 
giao công trình là ngày 16/7/2009. 

Trong quá trình thực hiện hợp đồng, hai bên đã thống nhất ký thêm 2 phụ lục hợp 
đồng ngày 25/02/2009 và ngày 01/10/2009 với nội dung bổ sung giá trị phát sinh lần 
lượt là 811.800.000 đồng và 355.092.000 đồng, đồng thời gia hạn ngày bàn giao công 
trình đến ngày 30/9/2009 (phụ lục thứ nhất) và sau đó cộng thêm thời gian phát sinh 
20 ngày (phụ lục thứ hai). 

Ngoài ra, quá trình thi công còn phát sinh nhiều công việc ngoài bản vẽ thiết kế 
nên thời gian thi công phải kéo dài thêm tổng cộng là 108 ngày, đến ngày 02/11/2009 
mới có thể hoàn tất công trình và bàn giao cho Công ty DL lắp đặt máy móc thiết bị, 
đến ngày 15/11/2009 đã chính thức đi vào sản xuất kinh doanh ổn định. 

Tuy nhiên, đến ngày 07/11/2009, Công ty DL chỉ mới tạm ứng số tiền 
7.338.738.000 đồng, số tiền còn lại là 2.085.986.000 đồng chưa thanh toán. Ngày 
21/02/2010, hai bên lập biên bản thống nhất giá trị phát sinh giảm 83.004.000 đồng, 
như vậy số tiền Công ty DL vi phạm nghĩa vụ thanh toán là 2.002.982.000 đồng. 

Về các biên bản làm việc giữa hai bên sau ngày 15/11/2009, đề nghị Tòa án không 
công nhận vì mang tính ép buộc, mâu thuẫn với thực tế. 
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Về yêu cầu phản tố: Công ty DL phải thanh toán số tiền còn lại theo hợp đồng là 
370.000.000 đồng, tiền bảo hành 5% giá trị hợp đồng là 412.982.000 đồng và chịu phạt 
do vi phạm nghĩa vụ thanh toán là 1.630.000.000 đồng. 

 

Tại bản án dân sự sơ thẩm số 18/2013/KDTM-ST ngày 15/8/2013, Tòa án 
cấp sơ thẩm đã quyết định: 

- Chấp nhận một phần yêu cầu khởi kiện của nguyên đơn, buộc Công ty C phải 
thanh toán chi phí sửa chữa các hạng mục theo Biên bản nghiệm thu bàn giao công 
trình từ ngày 04/12/2009 đến ngày 09/12/2009 và Biên bản làm việc ngày 16/01/2010 
và phạt vi phạm tổng cộng là 203.470.400 đồng. 

- Không chấp nhận yêu cầu của Công ty DL về việc buộc Công ty C phải chịu 
phạt vi phạm do chậm bàn giao công trình với mức phạt 10.000.000 đồng/ngày (tổng 
cộng 1.050.000.000 đồng). 

- Chấp nhận một phần yêu cầu phản tố của bị đơn, buộc Công ty DL phải thanh 
toán số tiền còn thiếu theo hợp đồng, tiền bảo hành và phạt vi phạm do chậm thanh 
toán tổng cộng là 901.782.000 đồng.  

- Không chấp nhận yêu cầu phản tố của Công ty C về việc buộc Công ty DL phải 
phạt vi phạm do chậm thanh toán với mức phạt 10.000.000 đồng/ngày (tổng cộng 
1.630.000.000 đồng). 

- Công ty C.I.C.A phải hoàn trả cho Công ty DL chi phí giám định 61.200.000 
đồng. 

- An phí sơ thẩm Công ty DL phải chịu 69.899.448 đồng; Công ty C phải chịu 
63.440.112 đồng. 

 

Ngày 30/8/2013, Công ty DL và Công ty C nộp đơn kháng cáo bản án sơ thẩm.   

Công ty DL yêu cầu Tòa án cấp phúc thẩm xử bác yêu cầu của Công ty C đòi tiền 
phạt do chậm thanh toán theo hợp đồng và tiền bảo hành công trình. 

Công ty C yêu cầu Tòa án cấp phúc thẩm xử chấp nhận yêu cầu phản tố của Công 
ty C, buộc Công ty DL phải trả tiền phạt 1.630.000.000 đồng do vi phạm nghĩa vụ 
thanh toán. 

 

Tại phiên tòa phúc thẩm hôm nay : 

 - Nguyên đơn : Yêu cầu Hội đồng xét xử phúc thẩm sửa bản án sơ thẩm theo 
hướng bác yêu cầu của Công ty C đòi tiền phạt do chậm thanh toán theo hợp đồng và 
bác yêu cầu đòi tiền bảo hành công trình. 

- Bị đơn : Yêu cầu Hội đồng xét xử phúc thẩm sửa bản án sơ thẩm theo hướng 
chấp nhận yêu cầu phản tố của Công ty C, buộc Công ty DL phải trả tiền phạt 
1.630.000.000 đồng do vi phạm nghĩa vụ thanh toán. 

- Ý kiến của Luật sư bảo vệ quyền lợi cho nguyên đơn: 
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+ Lập luận của bị đơn cho rằng các bên đã bàn giao, nghiệm thu công trình vào 
ngày 15/11/2009 mâu thuẫn với Biên bản nghiệm thu ngày 04/12/2009. Trong biên bản 
ngày 04/12/2009 đã chỉ ra 10 hạng mục còn phải sửa chữa, chưa thể coi là bảo hành. 

+ Việc nghiệm thu ngày 04/12/2009 chỉ là tạm nghiệm thu để Công ty DL đưa 
vào sử dụng, chưa phải là nghiệm thu toàn bộ. 

+ Việc nghiệm thu phòng cháy chữa cháy cũng có 2 biên bản, trong đó Biên bản 
ngày 25/11/2009 xác định rõ chủ đầu tư phải tiếp tục thi công công trình để hoàn tất 
hạng mục phòng cháy chữa cháy (Chứng tỏ phòng cháy chữa cháy chưa hoàn thành). 

+ Các bên đã thỏa thuận rõ các nghĩa vụ của mỗi bên trong Biên bản ngày 
24/02/2010, phía Công ty DL đã thực hiện đúng nghĩa vụ của mình là thanh toán tiếp 
500.000.000 đồng cho Công ty C, còn Công ty C không thực hiện đúng biên bản. Trong 
Biên bản ngày 24/02/2010, các bên không có thỏa thuận về việc phạt chậm thanh toán 
đối với Công ty DL. Do đó, bản án sơ thẩm xử phạt Công ty DL là không có căn cứ 
(Phải căn cứ vào biên bản cuối cùng để giải quyết). 

- Ý kiến của Luật sư bảo vệ quyền lợi cho bị đơn:    

+ Nguyên đơn cho rằng không vi phạm nghĩa vụ thanh toán là không đúng vì lịch 
thanh toán thỏa thuận đã quy định rõ thời hạn nguyên đơn phải thanh toán đợt thứ 10 
và đợt thứ 11 nhưng nguyên đơn không thanh toán đúng hạn. Chính nguyên đơn cũng 
thừa nhận bằng văn bản số tiền còn nợ là 1.492.000.000 đồng. Riêng Biên bản ngày 
24/02/2010 cũng đã xác định nguyên đơn còn nợ 990.000.000 đồng. 

+ Bản án sơ thẩm áp dụng Nghị định số 99 để xử phạt là không đúng đối tượng 
mà cần áp dụng Khoản 1 Điều 110 Luật Xây dựng và thỏa thuận của các bên trong hợp 
đồng (phạt chậm thanh toán 10.000.000 đồng/ngày) vì công trình này không có sử 
dụng vốn Nhà nước. 

+ Điều 4 của hợp đồng đã có thỏa thuận nếu bên nhà thầu không tiến hành sửa 
chữa, bảo hành thì chủ đầu tư có quyền tự sửa chữa và nhà thầu phải thanh toán lại chi 
phí. 

+ Nguyên đơn cho rằng các bên lập Biên bản nghiệm thu ngày 04/12/2009 chỉ là 
để tạm sử dụng là không đúng vì nguyên đơn không có nhà xưởng nào khác. 

+ Đề nghị Hội đồng xét xử phúc thẩm sửa bản án sơ thẩm theo hướng buộc Công 
ty DL phải trả tiền phạt 10.000.000 đồng/ngày do vi phạm nghĩa vụ thanh toán  (tổng 
cộng là 1.630.000.000 đồng) (Ngoài việc phải thanh toán nợ và tiền bảo hành). 

- Ý kiến của Kiểm sát viên: 

+ Tòa án cấp phúc thẩm đã đưa vụ án ra xét xử phúc thẩm đúng thời hạn quy 
định. 

+ Đơn kháng cáo của các đương sự làm trong thời hạn và hợp lệ. 

+ Về nội dung: Bản án sơ thẩm là có căn cứ, kháng cáo của các đương sự là không 
có căn cứ, đề nghị Hội đồng xét xử phúc thẩm giữ nguyên bản án sơ thẩm. 
 

XÉT THẤY 
 

Sau khi nghiên cứu các tài liệu có trong hồ sơ vụ án đã được thẩm tra tại phiên 
tòa và căn cứ vào kết quả tranh luận tại phiên tòa, Hội đồng xét xử nhận định : 



5 
 
   

 
 

1. Xét kháng cáo của nguyên đơn yêu cầu sửa một phần bản án sơ thẩm, bác 
yêu cầu đòi tiền phạt và tiền bảo hành của bị đơn: 

a) Về yêu cầu kháng cáo của nguyên đơn đối với việc giải quyết yêu cầu phản tố 
của bị đơn đòi nguyên đơn trả tiền phạt vi phạm nghĩa vụ thanh toán: 

Căn cứ vào các chứng cứ do bị đơn xuất trình đã được các bên xác nhận tại phiên 
tòa phúc thẩm, bao gồm: Biên bản nghiệm thu hoàn thành công trình ngày 04/12/2009; 
Văn bản số 27/1/DL ngày 27/01/2010 của DNTN Sản xuất DL gửi Công ty C, có đủ 
cơ sở để xác định thực tế các bên đã tiến hành nghiệm thu, bàn giao công trình từ ngày 
15/11/2009 nhưng đến ngày 04/12/2009 các bên mới lập biên bản nghiệm thu hoàn 
thành công trình, trong đó có thỏa thuận một số việc mà phía nhà thầu phải sửa chữa 
lại. Lời khai tại phiên tòa phúc thẩm của đại diện nguyên đơn cũng xác nhận nguyên 
đơn đã nhận bàn giao và đưa vào sử dụng công trình từ ngày 15/11/2009 như văn bản 
ngày 27/01/2010 của nguyên đơn đã xác định. 

Căn cứ chứng cứ (đã được các bên xác nhận tại phiên tòa phúc thẩm) là Lịch 
thanh toán kèm theo Hợp đồng xây dựng số 08/HĐTC-C thì nguyên đơn phải thanh 
toán cho bị đơn hai đợt cuối cùng với số tiền 412.891.000 đồng x 2 sau khi hoàn thành 
hết các hạng mục công trình và căn cứ Biên bản làm việc ngày 24/02/2010, các bên đã 
thỏa thuận số tiền còn phải thanh toán là 990.000.000 đồng (chưa tính tiền bảo hành 
5% trị giá hợp đồng). 

Như vậy, đã có đủ cơ sở để xác định nguyên đơn đã vi phạm nghĩa vụ thanh toán 
cho bị đơn từ trước ngày 24/02/2010 với số tiền phải thanh toán là 990.000.000 đồng. 
Việc các bên thỏa thuận tại biên bản ngày 24/02/2010 về việc hoàn tất nghiệm thu 
PCCC, sửa chữa các công việc còn lại và các sai sót, hư hỏng mới phát sinh cũng như 
việc thanh toán số tiền còn lại chỉ là sự thỏa thuận về việc xử lý một số trách nhiệm 
còn tồn tại của các bên, không phải là biên bản thanh lý hợp đồng và không phải là căn 
cứ để cho rằng nguyên đơn không có vi phạm nghĩa vụ thanh toán. Việc bị đơn chưa 
hoàn thành việc sửa chữa các hạng mục công trình theo thỏa thuận tại biên bản ngày 
24/02/2010 cũng không phải là căn cứ để cho rằng nguyên đơn không có vi phạm nghĩa 
vụ thanh toán như nguyên đơn trình bày trong đơn kháng cáo và tại phiên tòa phúc 
thẩm. 

Do đó, nguyên đơn kháng cáo cho rằng mình không vi phạm nghĩa vụ thanh toán 
đối với bị đơn và không chấp nhận trả tiền phạt là không có căn cứ. Tòa án cấp sơ thẩm 
xác định nguyên đơn đã vi phạm nghĩa vụ thanh toán với số tiền phải thanh toán là 
990.000.000 đồng và buộc nguyên đơn phải trả tiền phạt cho bị đơn  trên số tiền chậm 
thanh toán này là có cơ sở.  

Tuy nhiên, Tòa án cấp sơ thẩm áp dụng Nghị định số 99/2007/NĐ-CP ngày 
13/6/2007 để chấp nhận một phần yêu cầu đòi tiền phạt của bị đơn với mức phạt 12% 
trị giá nghĩa vụ bị vi phạm là không đúng vì nghị định này chỉ áp dụng đối với các công 
trình có sử dụng vốn nhà nước (theo Khoản 2 Điều 110 Luật Xây dựng) và mức phạt 
12% cũng trái với Điều 301 Luật thương mại 2005 (quy định mức phạt tối đa chỉ  8%). 
Do đó, cần sửa án sơ thẩm, áp dụng Luật thương mại 2005 để chấp nhận một phần yêu 
cầu đòi tiền phạt của bị đơn với mức phạt 8% trị giá nghĩa vụ bị vi phạm, số tiền phạt 
được chấp nhận là 990.000.000 đ x 8% = 79.200.000 đồng. 

b) Về kháng cáo của nguyên đơn đối với yêu cầu phản tố của bị đơn đòi tiền bảo 
hành 5% trị giá hợp đồng (412.982.000 đồng):  



6 
 
   

 
 

Các bên đã thỏa thuận trong hợp đồng và cùng xác nhận tại phiên tòa phúc thẩm 
là số tiền bảo hành sẽ được thanh toán sau một năm, kể từ ngày nghiệm thu, bàn giao. 
Như trên đã phân tích, do công trình đã được các bên nghiệm thu, bàn giao vào ngày 
15/11/2009 nên nguyên đơn phải thanh toán số tiền bảo hành chậm nhất vào ngày 
15/11/2010. Việc sửa chữa các hạng mục trong thời gian bảo hành, nếu bên nhà thầu 
không thực hiện thì theo thỏa thuận tại Điều 4 của hợp đồng, bên chủ đầu tư có quyền 
tự sữa chữa và bên nhà thầu phải thanh toán lại chi phí, không phải là căn cứ để nguyên 
đơn không thanh toán khoản tiền bảo hành cho bị đơn. Bản án sơ thẩm cũng đã tuyên 
buộc bị đơn phải thanh toán cho nguyên đơn số tiền sửa chữa công trình là 181.670.000 
đồng và các bên đã chấp nhận, không có kháng cáo. 

Như vậy, bản án sơ thẩm tuyên buộc nguyên đơn phải thanh toán khoản tiền bảo 
hành cho bị đơn là có cơ sở, kháng cáo của nguyên đơn không chấp nhận thanh toán 
khoản tiền này là không có căn cứ, cần giữ nguyên quyết định này của bản án sơ thẩm. 

Tổng cộng, nguyên đơn phải thanh toán cho bị đơn là:  

370.000.000 đ + 412.982.000 đ + 79.200.000 đ = 862.182.000 đồng 

 

2. Xét kháng cáo của bị đơn yêu cầu sửa một phần bản án sơ thẩm, chấp 
nhận toàn bộ yêu cầu phản tố đòi tiền phạt của bị đơn, buộc nguyên đơn phải trả 
tiền phạt do vi phạm nghĩa vụ thanh toán là 1.630.000.000 đồng: 

Thỏa thuận phạt vi phạm với mức phạt 10.000.000 đồng mỗi ngày trong hợp đồng 
giữa các bên là trái với quy định tại Điều 301 của Luật Thương mại 2005 (chỉ tính theo 
tỷ lệ trên giá trị nghĩa vụ bi vi phạm) nên yêu cầu phản tố của bị đơn đòi phạt theo thỏa 
thuận nói trên không có căn cứ để được chấp nhận. Bản án sơ thẩm không chấp nhận 
yêu cầu phạt theo thỏa thuận trong hợp đồng giữa các bên là có cơ sở, kháng cáo của 
bị đơn là không có căn cứ để được chấp nhận.  

 

2. Về án phí: 

Căn cứ vào Khoản 1 Điều 131, Khoản 2 Điều 132 của Bộ luật Tố tụng dân sự và 
các điều 5, 18, 27 và 30 của Pháp lệnh An phí, lệ phí Tòa án: 

 - Công ty C.I.C.A phải chịu án phí dân sự sơ thẩm trên số tiền phải trả cho Công 
ty DL (203.470.400 đồng) và số tiền yêu cầu phản tố không được Tòa án chấp nhận 
(1.550.800.000 đồng). 

- Công ty DL phải chịu án phí dân sự sơ thẩm trên số tiền phải trả cho Công ty C 
(862.182.000 đồng) và số tiền yêu cầu khởi kiện không được Tòa án chấp nhận 
(1.028.199.600 đồng). 

- Về án phí dân sự phúc thẩm : Do Tòa án cấp phúc thẩm sửa bản án sơ thẩm nên 
các đương sự kháng cáo không phải chịu án phí phúc thẩm. 
 

Vì các lẽ trên, 
Căn cứ vào Khoản 2 Điều 275 và Điều 276 của Bộ luật Tố tụng dân sự; 

 
QUYẾT ĐỊNH 
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Ap dụng các điều 297, 300 và 301 của Luật Thương mại năm 2005; Khoản 1 và 
Khoản 3 Điều 110 của Luật Xây dựng năm 2003; 

 

1.Không chấp nhận kháng cáo của bị đơn, chấp nhận một phần kháng cáo của 
nguyên đơn, sửa bản án sơ thẩm, tuyên xử : 

- Chấp nhận một phần yêu cầu khởi kiện của nguyên đơn, buộc Công ty TNHH 
Tư vấn Đầu tư Xây dựng Kiến trúc C phải có trách nhiệm thanh toán cho Công ty 
TNHH Sản xuất DL chi phí sửa chữa các hạng mục theo Biên bản nghiệm thu bàn giao 
công trình từ ngày 04/12/2009 đến ngày 09/12/2009 và Biên bản làm việc ngày 
16/01/2010 và tiền phạt vi phạm tổng cộng là 203.470.400 (hai trăm lẻ ba triệu bốn 
trăm bảy mươi ngàn bốn trăm) đồng. 

- Không chấp nhận yêu cầu khởi kiện của Công ty TNHH Sản xuất DL đòi Công 
ty TNHH Tư vấn Đầu tư Xây dựng Kiến trúc C phải chịu phạt vi phạm do chậm bàn 
giao công trình với mức phạt vượt quá số tiền phạt được chấp nhận 21.800.400 đồng 
(Số tiền phạt không được chấp nhận là 1.028.199.600 đồng). 

- Chấp nhận một phần yêu cầu phản tố của bị đơn, buộc Công ty TNHH Sản xuất 
DL phải có trách nhiệm thanh toán cho Công ty TNHH Tư vấn Đầu tư Xây dựng Kiến 
trúc C số tiền còn nợ theo Hợp đồng xây dựng nhà xưởng số 08/HĐTC-C ngày 
31/12/2008 giữa hai bên (bao gồm cả tiền bảo hành) và tiền phạt vi phạm do chậm 
thanh toán tổng cộng là 862.182.000 (tám trăm sáu mươi hai triệu một trăm tám mươi 
hai ngàn) đồng. 

- Không chấp nhận yêu cầu phản tố của bị đơn đòi Công ty TNHH Sản xuất DL 
phải chịu phạt vi phạm do chậm thanh toán với mức phạt vượt quá số tiền  phạt được 
chấp nhận 79.200.000 đồng (Số tiền phạt không được chấp nhận là 1.550.800.000 
đồng). 

- Công ty TNHH Tư vấn Đầu tư Xây dựng Kiến trúc C phải hoàn trả cho Công 
ty TNHH Sản xuất DL chi phí giám định là 61.200.000 (sáu mươi mốt triệu hai trăm 
ngàn) đồng. 

Thi hành tại cơ quan Thi hành án có thẩm quyền. 

2. Về án phí : 

- Công ty TNHH Sản xuất DL phải chịu án phí dân sự sơ thẩm là 68.711.000 
(sáu mươi tám triệu bảy trăm mười một ngàn) đồng, cấn trừ vào số tiền tạm ứng án phí 
đã nộp 15.600.000 đồng (theo Biên lai thu tiền số 002964 ngày 25/6/2010 của Chi cục 
Thi hành án dân sự quận Bình Thạnh), Công ty TNHH Sản xuất DL còn phải nộp thêm 
53.111.000 đồng. 

- Công ty TNHH Tư vấn Đầu tư Xây dựng Kiến trúc C phải chịu án phí dân sự 
sơ thẩm là 64.628.000 (sáu mươi bốn triệu sáu trăm hai mươi tám ngàn) đồng, cấn trừ 
vào số tiền tạm ứng án phí đã nộp 46.260.000 đồng (theo Biên lai thu tiền số 03026 
ngày 06/12/2010 và Biên lai thu tiền số 02982 ngày 20/6/2012  của Chi cục Thi hành 
án dân sự quận Bình Thạnh), Công ty TNHH Tư vấn Đầu tư Xây dựng Kiến trúc C 
còn phải nộp thêm 18.368.000 đồng. 

- Công ty Sản xuất DL không phải chịu án phí dân sự phúc thẩm nên được nhận 
lại số tiền tạm ứng án phí đã nộp 200.000 đồng (theo Biên lai thu tiền số 
AB/2012/00992 ngày 05/9/2013 của Chi cục Thi hành án dân sự quận Bình Thạnh). 
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- Công ty TNHH Tư vấn Đầu tư Xây dựng Kiến trúc C không phải chịu án phí 
dân sự phúc thẩm nên được nhận lại số tiền tạm ứng án phí đã nộp 200.000 đồng (theo 
Biên lai thu tiền số AB/2012/00986 ngày 04/9/2013 của Chi cục Thi hành án dân sự 
quận Bình Thạnh). 

3. Kể từ ngày có đơn yêu cầu thi hành án của người được thi hành án, nếu người 
phải thi hành án không chịu thanh toán số tiền nói trên thì còn phải chịu khoản tiền lãi 
của số tiền còn phải thi hành án theo mức lãi suất nợ quá hạn trung bình trên thị trường 
tại thời điểm thanh toán tương ứng với thời gian chưa thi hành án. 

4. Bản án này có hiệu lực pháp luật ngay. 

5. Trường hợp bản án được thi hành theo quy định tại Điều 2 Luật Thi hành án 
dân sự thì người được thi hành án dân sự, người phải thi hành án dân sự có quyền thỏa 
thuận thi hành án, quyền yêu cầu thi hành án, tự nguyện thi hành án hoặc bị cưỡng chế 
thi hành án theo quy định tại các điều 6, 7 và 9 Luật Thi hành án dân sự; thời hiệu thi 
hành án được thực hiện theo quy định tại Điều 30 Luật Thi hành án dân sự. 

 
                                                     TM. HỘI ĐỒNG XÉT XỬ PHÚC THẨM 
Nơi nhận:                                                    THẨM PHÁN - CHỦ TỌA PHIÊN TÒA 
- TAND/TC; 
- VKSND/TPHCM; 
- TAND Q.Bình Thạnh; 
- Chi cục THADS Q.Bình Thạnh; 
- Các đương sự; 
- Lưu: VP, hồ sơ.           
 

Nguyễn Công Phú  
 



        TÒA ÁN NHÂN DÂN          CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 
THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH        Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
                                                   
Bản án số: 351/2017/KDTM-PT 

Ngày: 07/4/2017 
V/v tranh chấp hợp đồng xây dựng 
 

NHÂN DANH 
NƯỚC CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

 
TÒA ÁN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH 

                 Với thành phần Hội đồng xét xử phúc thẩm gồm có: 
 

- Thẩm phán - Chủ tọa phiên tòa: Ông NGUYỄN CÔNG PHÚ 

- Thẩm phán: Ông NGÔ VĂN DŨNG 

- Thẩm phán: Bà TRẦN THỊ THƯƠNG 
 

 Thư ký phiên tòa: Bà LƯƠNG THỊ THU TRINH, Thư ký TANDTPHCM  
 
Đại diện Viện kiểm sát nhân dân TPHCM:  
Bà HUỲNH THỊ KIM TUYẾN, Kiểm sát viên tham gia phiên tòa 
 
Trong các ngày 10, 23, 30 tháng 3 và 07 tháng 4 năm 2017, tại phòng xử án 

của Tòa án nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh, đã xét xử phúc thẩm công khai 
vụ án thụ lý số 157/2016/TLPT-KDTM ngày 09 tháng 11 năm 2016 về tranh 
chấp hợp đồng xây dựng 

Do Bản án dân sự sơ thẩm số 65/2016/KDTM-ST ngày 12 tháng 7 năm 
2016 của Tòa án nhân dân quận Bình Tân bị kháng cáo 

 Theo Quyết định đưa vụ án ra xét xử phúc thẩm số 23/2017/QĐ-PT ngày 
02 tháng 02 năm 2017 giữa các đương sự:  

 
Nguyên đơn: Bà NTH  
Địa chỉ: Phường Tân Phong, Quận 7, TPHCM 
Người đại diện hợp pháp: Bà TTĐT, đại diện theo ủy quyền (GUQ ngày 

03/3/2017)  
(Có mặt) 

Người bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp:  
Luật sư NHT, VPLS TN, Đoàn Luật sư TPHCM 
(Có mặt) 
 
Bị đơn: CÔNG TY TNHH TRANG TRÍ NỘI THẤT QC 
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Địa chỉ: Phường Bình Hưng Hòa A, quận Bình Tân, TPHCM 
Người đại hợp pháp: Ông NP, đại diện theo ủy quyền 
(GUQ ngày 30/6/2016) 
(Có mặt) 

Người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan: 

+ Ông NTL (Có mặt) 
Địa chỉ: phường Tân Phong, Quận 7, TPHCM 

+ Ông PVL (Vắng mặt) 
Địa chỉ: xã Liên Ninh, huyện TThanh Trì, TP.Hà Nội 

+ Ông NVB (Vắng mặt) 
Địa chỉ: Xuân Đông, Xuân Lộc, Đồng Nai 

+ Ông NĐMS (Có mặt) 
Địa chỉ: Phường THT.Tân Hưng Thuận, Quận 12, TPHCM 
 
Người kháng cáo: Công ty TNHH Trang trí nội thất QC, bị đơn 
 

NỘI DUNG VỤ ÁN: 
 

Theo bản án sơ thẩm: 

- Nguyên đơn trình bày: 

Ngày 29/11/2014, bà NTH và Công ty TNHH Trang trí nội thất QC ký hợp 
đồng thi công xây dựng công trình nhà trọ cao cấp tại phường TQân Quy, Quận 
7, TPHCM. Theo đó, Công ty QC nhận thầu trọn gói từ thiết kế, thi công (nhân 
công - vật tư) công trình nhà trọ gồm 01 hầm, 01 trệt, 01 lửng; 5 tầng, tum thang 
máy, mái bê tông với diện tích tổng cộng là 2.218,67m2.  

Thời hạn thi công: 261 ngày, bàn giao công trình ngày 20/7/2015. Nội dung 
các hạng mục và vật tư được nêu cụ thể tại Điều 2 Hợp đồng thi công.  

Giá trị hợp đồng và phương thức thanh toán: Tổng diện tích xây dựng là 
2.218,67m2 với chi phí là 4.300.000đ/m2. Thanh toán tạm ứng theo từng giai 
đoạn phù hợp với từng hạng mục, phải thanh toán trong hạn 02 ngày kể từ ngày 
Công ty Quân Cảnh hoàn thành công đoạn thi công tương ứng (theo biên bản 
nghiệm thu hoàn thành hạng mục trên do đại diện bà Hoàn và đại diện Công ty 
Quân Cảnh ký); phạt chậm trả là 0,2%/số tiền chậm trả cho mỗi ngày chậm trễ.  

Ngày 13/01/2015, hai bên ký phụ lục hợp đồng: Quy định thời gian, tiến độ 
thực hiện: Khởi công ngày 29/11/2014, hoàn hành ngày 20/7/2015; điều kiện 
nghiệm thu; bảo hành công trình; giá trị hợp đồng sau khi trừ chi phí giai đoạn 2 
còn 8.305.538.000 đồng; Điều chỉnh tạm ứng, thanh toán và quy định thêm điều 
kiện tạm ngừng và hủy bỏ hợp đồng; thưởng phạt tiến độ thi công.  
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Thực hiện hợp đồng, ngày 29/11/2014, Công ty QC khởi công và đã thi 
công:  

- Tầng hầm: Kết cấu nền, sàn tầng hầm BTCT, vách hầm BTCT. Thi công 
xong: Sàn, tường tầng hầm; hồ nước, hố ga, hầm tự hoại; đã tô trát một mặt vách 
thang máy và một số cột; 

- Tầng trệt: Kết cấu khung cột, dầm sàn, sàn BTCT. Thi công xong: Phần 
khung, cột dầm sàn và sàn BTCT; tường gạch xây chưa hoàn thiện và chưa tiến 
hành tô trát bề mặt tường; 

- Tầng lửng: Kết cấu khung cột, dầm sàn, sàn BTCT. Thi công xong: Phần 
khung, cột dầm sàn BTCT; sàn BTCT (giai đoạn 2) chưa đổ bê tông; tường gạch 
xây chưa hoàn thiện và chưa tô trát bề mặt tường; 

- Tầng 1: Kết cấu khung cột, dầm sàn, sàn BTCT. Thi công xong: Phần 
khung, cột dầm sàn BTCT; sàn BTCT (giai đoạn 2) chưa đổ bê tông; Tường 
gạch xây chưa hoàn thiện và chưa tô trát bề mặt tường; 

- Tầng 2: Kết cấu khung cột, dầm sàn, sàn BTCT. Thi công xong: Phần 
khung, cột dầm sàn BTCT; sàn BTCT (giai đoạn 2) chưa đổ bê tông; chưa xây 
tường; 

- Tầng 3: Kết cấu khung cột, dầm sàn, sàn BTCT. Thi công xong: Phần 
khung, cột dầm sàn BTCT; sàn BTCT (giai đoạn 2) chưa đổ bê tông; chưa xây 
tường; 

- Tầng 4: Kết cấu khung cột, dầm sàn, sàn BTCT. Thi công xong: Phần 
khung, cột dầm sàn BTCT; sàn BTCT (giai đoạn 2) chưa đổ bê tông; chưa xây 
tường; 

- Tầng 5: Kết cấu khung cột, dầm sàn, sàn BTCT. Thi công đã đổ bê tông 
tất cả cột, cao độ bê tông chưa đạt cao trình; chưa thi công hệ dầm sàn, sàn 
BTCT tầng 5; chưa xây tường.  

Bên bà H đã thanh toán nhiều đợt theo điểm dừng kỹ thuật như sau: 

- Ngày  01/12/2014: 1.800.000.000 đồng.  

- Ngày  26/01/2015: 400.000.000 đồng.  

- Ngày  14/02/2015: 800.000.000 đồng.  

- Ngày  04/4/2015: 600.000.000 đồng.  

- Ngày  13/4/2015: 470.000.000 đồng.  

- Ngày  27/4/2015: 498.000.000 đồng.  
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- Ngày  20/5/2015: 400.000.000 đồng. 

(Tất cả các đợt đều do ông Cảnh ký nhận) 

Theo thỏa thuận thì Công ty QC có nghĩa vụ thi công đúng tiến độ, bàn 
giao công trình đúng thời hạn, đảm bảo chất lượng, đúng quy phạm kỹ thuật, 
tiêu chuẩn công trình xây dựng. Tuy nhiên, Công ty QC không thực hiện đúng 
thỏa thuận. Qua kiểm tra, nhà thầu đã tự ý ngưng thi công, công trường không 
có công nhân làm việc kể từ ngày bà H kiểm tra công trình 14/6/2015 mặc dù bà 
H đã nhiều lần yêu cầu Công ty QC giải quyết những vấn đề phát sinh bằng 03 
công văn: Số 01/CV-CĐT ngày 17/6/2015, số 02/CV-CĐT ngày 23/6/2015 và 
số 03/CV-CĐT ngày 26/6/2015. Do không nhận được phản hồi từ Công ty QC 
nên ngày 30/6/2015, bà H gửi Công ty QC văn bản thông báo hủy hợp đồng thi 
công. Sau đó, hai bên đã thương lượng giải quyết việc hủy hợp đồng nhưng 
không thống nhất số tiền mà Công ty QC phải trả lại cho chủ đầu tư và tiền bồi 
thường.  

Về trả tiền tạm ứng: Bà H đã tạm ứng cho Công ty QC số tiền là 
4.968.000.000 đồng. Số tiền Công ty QC đã xây dựng qua kết quả thẩm định 
thực tế của Công ty Vimexcontrol là 3.625.869.000 đồng. Theo quy định tại 
Điều 3.3 Hợp đồng thi công ngày 29/11/2014 thì: “Hợp đồng không được hoàn 
thành thì bên B phải hoàn trả lại số tiền mà bên A đã tạm ứng trước với phần 
công việc chưa hoàn thành hoặc vi phạm”. Vì vậy, Công ty QC phải hoàn trả 
cho bà H số tiền 1.342.131.000 đồng.  

Về bồi thường: Công ty QC có nghĩa vụ thi công đảm bảo chất lượng và 
đưa công trình đi vào sử dụng ngày 20/7/2015. Theo vi bằng ngày 21/8/2015 của 
Thừa phát lại Quận 5 lập: Hiện trạng công trình tại phường Tân Quy, Quận 7 thi 
công còn dang dở; phần lớn không có hạng mục nào hoàn thành đúng chất 
lượng, không thể đưa vào hoạt động đúng tiến độ đã thỏa thuận. Hành vi vi 
phạm của Công ty QC gây thiệt hại cho bà H gồm chi phí thẩm định, đánh giá 
toàn bộ công trình, chi phí khắc phục, sửa chữa, thay thế thiết bị và các hạng 
mục đã thi công bị hư hỏng, khiếm khuyết, xây dựng lại các hạng mục công 
trình không đảm bảo chất lượng... với tổng thiệt hại là 800.000.000 đồng.  

Do đó, bà H khởi kiện yêu cầu Tòa án buộc Công ty QC trả ngay số tiền bà 
đã tạm ứng dư so với giá trị thi công thực tế là 1.342.131.000 đồng và tiền phạt 
vi phạm chậm tiến độ bằng việc bồi thường số tiền 685.276.000 đồng. 

- Bị đơn trình bày: 

Công ty QC xác nhận đã ký hợp đồng xây dựng và phụ lục hợp đồng như 
nguyên đơn trình bày. Công ty QC đã thực hiện: Đổ bê tông từ tầng hầm đến lầu 
2, bà H thanh toán đúng hợp đồng; đổ bê tông xong sàn lầu 4 và đổ cột lên lầu 5 
cũng kết hợp xây tường ngăn, tô trần trệt, lửng, lầu 1. Theo thỏa thuận thì chủ 
đầu tư phải thanh toán đến giai đoạn 7 và 8 nhưng bà H không thực hiện. Nhà 
thầu tiếp tục thi công đến ngày 23/6/2015, bà H cho người đuổi công nhân đang 
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làm việc và niêm phong công trình mà không có sự đồng ý của Công ty QC Sau 
khi nhận được tin báo, ông C đến công trình lập biên bản ghi nhận sự việc. 
Trong thời gian tạm ngưng thi công, Công ty QC tháo gỡ, vận chuyển vật dụng 
và vệ sinh xung quanh công trình.  

Bị đơn xác định bê tông ban đầu theo thiết kế là M250 nhưng sau đó bà H 
yêu cầu đổi M300; chấp nhận giá trị đã thi công theo Kết luận giám định của 
Công ty Ngân Hà; không chấp nhận Kết luận giám định của Vimexcontrol vì có 
một số điểm chứng thư này xác định không hợp lý như: Móng là phần cơ bản 
mà xác định 20%, mức độ hoàn thành xác định 14% mà lẽ ra phải là 100%; tiền 
đinh 500.000 đồng là bất hợp lý thực tế phải là 6,4 triệu đồng; chưa kể tiền điện 
và tiền nước không nêu ra trong chứng thư mặc dù các khoản này cộng lại 
khoảng 10 triệu đồng cũng phải tính ra. Không chấp nhận bồi thường phạt vi 
phạm do chậm tiến độ (vì vượt quá yêu cầu ban đầu mặc dù Tòa đã nhiều lần 
hòa giải) và Công ty QC vẫn còn thời gian để thực hiện hợp đồng; nếu Công ty 
QC tăng cường công nhân gấp 10 lần, làm 3 ca, đưa thêm máy móc thì vẫn hoàn 
thành kịp. Quá trình ký hợp đồng, hồ sơ thanh toán đều có ông L tham gia, do 
tình cảm chị em nên không lập biên bản về việc này từ đầu nhưng bà H đồng ý 
cho ông L kiểm tra, Công ty QC sẽ thực hiện tiếp, ông S sẽ kiểm tra sau khi ông 
L kiểm tra nên đại diện chủ đầu tư là ông L ký vào biên bản nghiệm thu.  

Do đó, Công ty QC có ý kiến đối với yêu cầu của nguyên đơn như sau:  

- Về yêu cầu trả tiền tạm ứng dư: Công ty QC chỉ đồng ý trả lại 
600.000.000 đồng sau khi trừ số tiền đã tạm ứng với giá trị thi công theo kết quả 
thẩm định của Công ty Ngân Hà là 4.337.869.000 đồng. Ngoài ra, bà H còn nợ 
Công ty QC chi phí thiết kế và xin phép xây dựng, đập phá nhà cũ để san lấp 
mặt bằng cho 01 phần đất ngang 9m dài 60m tại phường BTình Thuận, Quận 7 
là 270.000.000 đồng và chi phí thiết kế công trình phường TQân Quy, Quận 7 là 
120.000.000 đồng. 

- Về yêu cầu bồi thường thiệt hại do chậm tiến độ: Công ty QC không đồng 
ý bồi thường vì công ty không chậm tiến độ mà còn thời gian để thực hiện hợp 
đồng.  

- Người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan: 

+ Ông NTL: Ông L xác định ông đã giao cho vợ là bà NTH toàn quyền 
quản lý, sử dụng, quyết định đối với quyền sử dụng đất tại địa chỉ phường Tân 
QuyTQ, Quận 7 thuộc thửa 271, tờ bản đồ số 4. Vì vậy, đối với tranh chấp hợp 
đồng thi công xây dựng giữa bà H và Công ty QC, ông đồng ý với quyết định 
của bà H và không có ý kiến khác. Do bận công việc, ông xin vắng mặt tại các 
buổi hòa giải, xét xử của Tòa án. 

+ Ông NVB: Công ty QC giao cho ông giám sát kỹ thuật công trình  
phường TQân Quy, Quận 7 từ ngày 10/12/2014, cụ thể là các việc: Giám sát kỹ 
thuật; làm biên bản nghiệm thu từng hạng mục công trình; ký tất cả biên bản 
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nghiệm thu việc xây dựng với tư vấn giám sát; báo cáo vật tư: thép, cốp pha, 
gạch, đá, cát, giàn giáo, lưới bao che công trình về kế toán công ty; xử lý những 
công việc ở công trình như: họp với chủ đầu tư, tư vấn giám sát để bàn phương 
án thi công khi có sự cố xảy ra; tiếp cơ quan kiểm tra; làm việc với tất cả thầu 
phụ khi thi công công trình trên; tuyển công nhân vào làm; nén mẫu bê tông với 
tư vấn giám sát để kiểm tra chất lượng bê tông khi có yêu cầu. Ông xác nhận 
ông PVL được bà H giao làm tư vấn giám sát, ông cùng ông L làm việc từ khi 
khởi công cho đến hết phần thi công cột lầu 4 lên lầu 5. Trong quá trình làm 
việc, tất cả giấy tờ: Biên bản công trình, biên bản phát sinh biện pháp thi công 
đều được 2 bên đồng ý và ký vào biên bản nghiệm thu công việc xây dựng, sau 
khi ký xong mới được phép làm phần tiếp theo của công trình. Thi công phần 
thô, mỗi lần đổ bê tông cột hoặc sàn bên công ty làm xong tất cả cốp pha, thép 
thì bên ông L nghiệm thu và được ông S đồng ý mới được phép đổ bê tông cột 
sàn.  

Ông xác nhận bê tông toàn công trình là M300, việc ký biên bản nghiệm 
thu chỉ thực hiện với ông L là nghiệm thu nội bộ; bên chủ đầu tư yêu cầu 
nghiệm thu phải làm bản đề nghị thì nhà thầu mới làm. Quá trình thực hiện có 
viết nhật ký công trình, do một bên lập để bên kia ký sau. Do bận công việc, 
không thể có mặt đầy đủ theo triệu tập của Tòa án, ông xin giải quyết vắng mặt.  

+ Ông PVL: Bà H là cô họ của ông L. Bà H có nhờ ông vào phụ giúp với 
nhiệm vụ có mặt ở công trình để trông coi vật tư, kiểm tra số lượng, chủng loại 
vật tư đưa về công trình và báo cáo ngay cho bà H; theo dõi tình hình nhân lực 
thi công tại công trình để đảm bảo tiến độ thi công, kịp thời phát hiện sai phạm, 
thiếu hụt nhân công, vật tư, trang thiết bị để báo cho bà H có biện pháp xử lý. 
Hai bên không có thỏa thuận nào về việc giao cho ông kiểm tra về mặt kỹ thuật 
chuyên môn, chất lượng thi công, ký biên bản nghiệm thu mà toàn bộ công trình 
do ông NĐMS chịu trách nhiệm kiểm tra chất lượng và kỹ thuật. Tuy nhiên, quá 
trình trông coi, ông đã tự ý ký vào các biên bản nghiệm thu do Công ty QC đưa 
ra mà không thông báo về tiến độ thi công cho tư vấn giám sát, chủ đầu tư biết 
để tiến hành kiểm tra chất lượng trước khi nghiệm thu và thanh toán. Do ông 
bận công việc và đã về quê tại Hà Nội nên ông yêu cầu Tòa án giải quyết vắng 
mặt. 

+ Ông NĐMS: Ông được bà H ký hợp đồng tư vấn giám sát ngày 
29/11/2014, theo đó ông chịu trách nhiệm giám sát về mặt kỹ thuật đối với việc 
thi công xây dựng công trình nhà ở cho thuê tại phường Tân Quy, Quận 7. Bà H 
thanh toán cho Công ty QC theo điểm dừng kỹ thuật chứ hai bên chưa lập biên 
bản nghiệm thu lần nào. Ông xác nhận ông chịu trách nhiệm chính về kỹ thuật 
và chưa được Công ty QC đưa hồ sơ để nghiệm thu lần nào. 

Quá trình thi công, nhà thầu thực hiện không đúng: Yêu cầu thực hiện theo 
tiến độ mà đến ngày 23/6/2015 về khối lượng mới đạt gần 60% và nhân công ít, 
làm cầm chừng. Thỏa thuận thanh toán theo giai đoạn, nhà thầu không thực hiện 
đúng việc thi công mà cứ yêu cầu thanh toán. Chủ đầu tư đã gửi 3 công văn yêu 
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cầu tăng cường thi công cho đúng tiến độ nhưng nhà thầu phớt lờ nên chủ đầu tư 
buộc phải ngừng và chấm dứt hợp đồng. Hồ sơ thiết kế ban đầu bê tông M250, 
nếu bà Hoàn có yêu cầu thay đổi thì phải lập văn bản giữa hai bên vì đây là thay 
đổi lớn; tại văn bản trao đổi chuyển bê tông Holcim sang Lêphan cũng thể hiện 
M250. Ông S chịu trách nhiệm về mặt kỹ thuật với chủ đầu tư nên phải có phiếu 
yêu cầu nghiệm thu thì ông mới nghiệm thu. Do không nghiệm thu được nên QC 
mới quay sang ông L để làm nhanh hơn, việc ông L ký nghiệm thu là không 
đúng.  

- Giám định viên: Ông NQH (Công ty CP Giám định Ngân HàN H) xác 
định ông giám định theo bản vẽ thiết kế do chủ đầu tư cung cấp và biện pháp kỹ 
thuật do Công ty QC cung cấp. Trong Kết luận giám định có khấu trừ phần tiết 
diện mặt móng tại trang 9/25; các nội dung khác đã nêu tại Văn bản số 09/16SG-
CV ngày 25/3/2016. 

Tại Bản án dân sự sơ thẩm số 65/2016/KDTM-ST ngày 12 tháng 7 năm 
2016, Tòa án cấp sơ thẩm đã quyết định: 

- Chấp nhận yêu cầu của nguyên đơn, buộc Công ty QC phải thanh toán 
ngay cho bà NTH, ông NTL số tiền tạm ứng dư là 1.342.131.000 đồng và tiền 
phạt vi phạm bằng việc bồi thường số tiền 685.276.000 đồng, tổng cộng là 
2.027.407.000 đồng.   

- Ghi nhận sự tự nguyện của bà H, ông L không yêu cầu bồi thường chi phí 
sửa chữa và thu nhập bị mất. 

- Về chi phí thẩm định: Công ty QC phải chịu chi phí thẩm định do Công ty 
Ngân Hà thực hiện là 59.000.000 đồng và chi phí thẩm định do Công ty 
Vimexcontrol thực hiện là 50.000.000 đồng bằng cách hoàn lại cho bà H số tiền 
bà H đã tạm ứng cho Công ty giám định Vimexcontrol.  

- Không xét chi phí thiết kế, xin phép xây dựng và đập phá nhà cũ để san 
lấp mặt bằng cho một phần đất ngang 9m dài 60m tại phường BTình Thuận, 
Quận 7 là 270.000.000 đồng và chi phí thiết kế công trình phường Tân QuyQ, 
Quận 7 là 120.000.000 đồng mà Công ty QC trình bày do công ty không thực 
hiện thủ tục yêu cầu phản tố theo quy định.  

- Công ty QC phải chịu án phí sơ thẩm 72.548.000 đồng. 

Ngày 25/7/2016, Công ty QC đã nộp đơn kháng cáo bản án sơ thẩm, yêu 
cầu Tòa án cấp phúc thẩm sửa bản án sơ thẩm theo hướng không chấp nhận yêu 
cầu của nguyên đơn đòi tiền phạt vi phạm hợp đồng 685.000.000 đồng và chỉ 
buộc Công ty QC trả cho nguyên đơn số tiền tạm ứng còn dư là 600.000.000 
đồng. 

Tại phiên tòa phúc thẩm hôm nay: 
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- Nguyên đơn: Đề nghị Hội đồng xét xử phúc thẩm chỉ chấp nhận một 
phần kháng cáo của bị đơn, sửa bản án sơ thẩm theo hướng buộc bị đơn phải 
hoàn trả số tiền ứng trước còn còn dư đã được các bên thỏa thuận tại phiên tòa 
phúc thẩm là 992.631.000 đồng và tiền phạt vi phạm hợp đồng là 685.276.000 
đồng. 

- Bị đơn: Yêu cầu Hội đồng xét xử phúc thẩm sửa bản án sơ thẩm theo 
hướng không chấp nhận yêu cầu của nguyên đơn đòi tiền phạt vi phạm hợp 
đồng 685.276.000 đồng và chỉ buộc Công ty QC trả cho nguyên đơn số tiền tạm 
ứng còn dư đã được các bên thỏa thuận tại phiên tòa phúc thẩm là 992.631.000 
đồng. 

- Ý kiến của Luật sư bảo vệ quyền lợi cho nguyên đơn: 

+ Với các chứng cứ là thư điện tử ngày 07/02/2015 của Công ty QC gửi 
cho bà H đính kèm tiến độ thi công đã được thừa phát lại lập vi bằng, các kết 
luận giám định của Công ty Vimexcontrol và Công ty N Hgân Hà, có căn cứ để 
xác định Công ty QC đã vi phạm tiến độ thi công và không thể hoàn thành công 
trình đúng hạn theo thỏa thuận trong Phụ lục hợp đồng. 

+ Căn cứ Khoản 4 Điều 145 Luật Xây dựng và Điều 11 của Phụ lục hợp 
đồng, yêu cầu phạt theo tiến độ thi công của nguyên đơn là có căn cứ. Do đó, đề 
nghị Hội đồng xét xử phúc thẩm không chấp nhận kháng cáo của bị đơn, chỉ 
chấp nhận sửa một phần bản án sơ thẩm về số tiền ứng trước còn thừa phải trả 
lại cho nguyên đơn là 992.631.000 đồng. 

- Ý kiến tranh luận của đại diện bị đơn: 

+ Vimexcontrol không tuân thủ quy trình giám định và các văn bản pháp 
luật có liên quan nên đưa ra Kết luận giám định không chính xác. 

+ Nếu Công ty QC tăng cường lực lượng thi công, tăng ca làm việc thì vẫn 
còn đủ thời gian để công ty hoàn thành công trình (Số ngày chậm thi công 57 
ngày là không đúng, lẽ ra chỉ là 35 ngày). 

+ Công ty QC không thể hoàn thành công trình là do nguyên đơn đơn 
phương chấm dứt hợp đồng, không phải do lỗi của công ty.  

+ Nguyên đơn không chứng minh được Công ty QC đã vi phạm hợp đồng 
và cũng không chứng minh được tổn thất thực tế nên yêu cầu phạt hay bồi 
thường đều không có căn cứ. 

+ Nguyên đơn xuất trình văn bản được lập vi bằng là thư điện tử được in ra 
giấy về tiến độ thi công không phải là chứng cứ chứng minh Công ty QC đã gửi 
thư điện tử thừa nhận về tiến độ thi công (Chưa chứng minh được ai gửi cho ai). 

+ Theo Điều 11 của Phụ lục hợp đồng thì phải đến ngày 21/7/2015 mới có 
thể kết luận Công ty QC có vi phạm tiến độ thi công hay không. 
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Do đó, yêu cầu khởi kiện đòi tiền phạt của nguyên đơn là không có căn cứ. 

- Ý kiến phát biểu của Kiểm sát viên: 

+ Từ khi thụ lý vụ án đến khi xét xử thì Hội đồng xét xử phúc thẩm và Thư 
ký đã thực hiện đúng quy định của Bộ luật Tố tụng dân sự. 

+ Về thời hạn kháng cáo: Đơn kháng cáo của bị đơn được gửi trong thời 
hạn quy định. 

+ Về nội dung kháng cáo: 

 Về số tiền ứng trước còn còn lại phải trả cho nguyên đơn: Do các bên đã 
thỏa thuận được nên đề nghị Hội đồng xét xử phúc thẩm ghi nhận. 

 Đối với số tiền phạt vi phạm mà nguyên đơn yêu cầu: Do nguyên đơn đã 
đơn phương chấm dứt hợp đồng trước thời hạn là vi phạm hợp đồng nên yêu cầu 
phạt vi phạm hợp đồng theo Điều 11 của Phụ lục hợp đồng của nguyên đơn là 
không có cơ sở, yêu cầu kháng cáo của bị đơn là có căn cứ. 

 Đề nghị Hội đồng xét xử phúc thẩm sửa bản án sơ thẩm theo hướng như 
trên. 
 

NHẬN ĐỊNH CỦA TÒA ÁN: 
 

Sau khi nghiên cứu các tài liệu có trong hồ sơ vụ án đã được thẩm tra tại 
phiên tòa và căn cứ vào kết quả tranh luận tại phiên tòa, Hội đồng xét xử nhận 
định: 

1. Xét kháng cáo của Công ty QC yêu cầu Tòa án cấp phúc thẩm sửa 
bản án sơ thẩm theo hướng không chấp nhận yêu cầu của nguyên đơn đòi 
tiền phạt vi phạm hợp đồng 685.276.000 đồng và chỉ buộc Công ty QC trả 
cho nguyên đơn số tiền tạm ứng còn dư là 600.000.000 đồng: 

a) Về khoản tiền ứng trước còn thừa: 

Tại phiên tòa phúc thẩm hôm nay, các đương sự đã thỏa thuận được số tiền 
ứng trước còn thừa mà bị đơn phải hoàn trả cho nguyên đơn là 992.631.000 
đồng (được tính từ số trung bình cộng của hai kết quả giám định). Sự thỏa thuận 
này là hoàn toàn toàn tự nguyện và không trái pháp luật nên Hội đồng xét xử 
phúc thẩm ghi nhận, buộc Công ty QC phải hoàn trả số tiền này cho nguyên 
đơn. 

b) Về khoản tiền phạt vi phạm 685.276.000 đồng: 

Tại phiên tòa phúc thẩm hôm nay, đại diện nguyên đơn xác định nguyên 
đơn không đòi bồi thường thiệt hại mà chỉ yêu cầu bị đơn trả tiền phạt vi phạm 
hợp đồng do thi công chậm tiến độ căn cứ vào thỏa thuận tại Điều 11 của Phụ 
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lục hợp đồng. Tuy nhiên, theo thỏa thuận tại Điều 11 của Phụ lục hợp đồng, nếu 
sau ngày 22/9/2015, bên B (bị đơn) không bàn giao công trình thì bên A 
(nguyên đơn) mới có quyền ngưng thi công, hủy hợp đồng và bên B phải chịu 
đền bù, chịu phạt với mức phạt thỏa thuận tại điều này. Điều kiện mà các bên 
thỏa thuận để áp dụng chế tài này chưa xảy ra vì hợp đồng đã bị nguyên đơn đơn 
phương chấm dứt vào ngày 23/6/2015, trước thời hạn bị đơn phải hoàn thành 
nghĩa vụ của mình (20/7/2015) trong khi nguyên đơn cũng không có chứng cứ 
chứng minh việc chấm dứt hợp đồng là do bị đơn vi phạm hợp đồng đến mức 
nguyên đơn có quyền đơn phương đình chỉ thực hiện hợp đồng. 

Đại diện nguyên đơn có xuất trình tại phiên tòa bản in ra giấy của tập tin 
đính kèm thư điện tử trong đó có nội dung là bảng tiến độ thi công chi tiết mà 
nguyên đơn cho rằng Công ty QC đã gửi cho nguyên đơn thông qua Hộp thư 
điện tử của con bà H để chứng minh Công ty QC đã vi phạm tiến độ thi công. 
Tuy nhiên, đại diện bị đơn không thừa nhận thư điện tử nói trên là do Công ty 
QC gửi và thư điện tử này cũng không có chữ ký điện tử kèm theo nên căn cứ 
theo quy định tại Khoản 3 Điều 95 của Bộ luật Tố tụng dân sự năm 2015, Khoản 
2 Điều 14, Khoản 1 Điều 21, Khoản 1 Điều 24 của Luật Giao dịch điện tử năm 
2005 và Điều 9 của Nghị định số 52/2013/NĐ-CP ngày 16/5/2013 của Chính 
phủ về Thương mại điện tử, chứng từ điện tử này không có giá trị chứng cứ để 
chứng minh sự thỏa thuận giữa các bên về tiến độ thi công chi tiết mà nguyên 
đơn cho rằng bị đơn đã vi phạm. 

Mặt khác, nguyên đơn cho rằng theo kết luận giám định, tại thời điểm 
chấm dứt hợp đồng (23/6/2015), bị đơn thi công chậm 57 ngày nên nguyên đơn 
có quyền áp dụng chế tài phạt theo thỏa thuận tại Điều 11 của Phụ lục hợp đồng. 
Tuy nhiên, như trên đã nêu, theo thỏa thuận này, chỉ trong trường hợp sau ngày 
22/9/2015 mà bị đơn vẫn không bàn giao công trình thì bị đơn mới phải chịu 
phạt, tức là chỉ trong trường hợp bị đơn chậm tiến độ hơn 60 ngày so với ngày 
phải hoàn thành công trình là ngày 22/7/2015 thì bị đơn mới phải chịu phạt. 

Như vậy, các căn cứ mà nguyên đơn viện dẫn để áp dụng chế tài phạt vi 
phạm hợp đồng đối với bị đơn không phù hợp với thỏa thuận trong hợp đồng 
giữa các bên nên yêu cầu khởi kiện đòi tiền phạt của nguyên đơn là không có 
căn cứ, Tòa án cấp sơ thẩm chấp nhận yêu cầu này là không có cơ sở, cần sửa lại 
theo hướng không chấp nhận yêu cầu đòi tiền phạt của nguyên đơn. 

Ngoài ra, trong vụ án này, ông NTL không khởi kiện, cũng không có yêu 
cầu độc lập và nguyên đơn là bà NTH cũng không yêu cầu bị đơn phải trả tiền 
cho ông L nhưng Tòa án cấp sơ thẩm lại buộc bị đơn phải trả tiền cho bà H và cả 
ông L là không đúng với yêu cầu của đương sự (Tại phiên tòa phúc thẩm, đại 
diện bị đơn cũng chỉ đồng ý trả tiền cho bà H, không đồng ý trả tiền cho ông L). 

Do đó, có căn cứ để chấp nhận một phần kháng cáo của Công ty QC, sửa 
một phần bản án sơ thẩm, chấp nhận một phần yêu cầu khởi kiện của nguyên 
đơn, buộc Công ty QC phải hoàn trả cho bà NTH số tiền ứng trước còn thừa là 
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992.631.000 đồng, không chấp nhận yêu cầu đòi tiền phạt vi phạm 685.276.000 
đồng. 

Các phần khác của bản án sơ thẩm không bị kháng cáo, kháng nghị đã có 
hiệu lực pháp luật từ ngày hết hạn kháng cáo, kháng nghị, Hội đồng xét xử phúc 
thẩm không xem xét lại. 

2. Về án phí: 

Căn cứ vào Khoản 1 Điều 147, Khoản 2 Điều 148 của Bộ luật Tố tụng dân 
sự năm 2015 và các điều 5, 18, 27 và 30 của Pháp lệnh Án phí, lệ phí Tòa án: 

- Công ty QC phải chịu án phí dân sự sơ thẩm trên số tiền phải trả cho bà 
NTH (992.631.000 đồng). 

- Bà NTH phải chịu án phí sơ thẩm đối với số tiền yêu cầu không được Tòa 
án chấp nhận (685.276.000 đồng). 

- Về án phí dân sự phúc thẩm: Do Tòa án cấp phúc thẩm sửa bản án sơ 
thẩm nên người kháng cáo là Công ty QC không phải chịu án phí phúc thẩm. 

 
Vì các lẽ trên, 

Căn cứ vào Khoản 2 Điều 308 và Điều 309 của Bộ luật Tố tụng dân sự; 
 

QUYẾT ĐỊNH: 
 

Căn cứ vào các điều 300 và 306 của Luật Thương mại năm 2005; 

1. Chấp nhận một phần kháng cáo của Công ty TNHH Trang trí nội thất 
QC, sửa bản án sơ thẩm, tuyên xử: 

- Chấp nhận một phần yêu cầu khởi kiện của nguyên đơn, buộc Công ty 
TNHH Trang trí nội thất QC phải thanh toán ngay cho bà NTH số tiền tạm ứng 
dư là 992.631.000 (chín trăm chín mươi hai triệu sáu trăm ba mươi mốt ngàn) 
đồng. 

Kể từ ngày có đơn yêu cầu thi hành án của bà NTH, nếu Công ty TNHH 
Trang trí nội thất QC không chịu thanh toán số tiền nói trên thì còn phải chịu 
khoản tiền lãi của số tiền còn phải thi hành án theo mức lãi suất nợ quá hạn 
trung bình trên thị trường tại thời điểm thanh toán tương ứng với thời gian chưa 
thi hành án. 

-  Không chấp nhận yêu cầu khởi kiện của nguyên đơn đòi Công ty TNHH 
Trang trí nội thất QC phải trả số tiền phạt vi phạm 685.276.000 đồng.   

- Ghi nhận sự tự nguyện của bà H không yêu cầu bồi thường chi phí sửa 
chữa và thu nhập bị mất. 
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- Không xét chi phí thiết kế, xin phép xây dựng và đập phá nhà cũ để san 
lấp mặt bằng cho một phần đất ngang 9m dài 60m tại phường BTình Thuận, 
Quận 7 là 270.000.000 đồng và chi phí thiết kế công trình tại phường Tân Quy, 
Quận 7 là 120.000.000 đồng mà Công ty QC trình bày do công ty không thực 
hiện thủ tục yêu cầu phản tố theo quy định.  

2. Về án phí và chi phí giám định: 

- Công ty TNHH Trang trí nội thất QC phải chịu án phí dân sự sơ thẩm là 
41.778.000 (bốn mươi mốt triệu bảy trăm bảy mươi tám ngàn) đồng. 

- Bà NTH phải chịu án phí dân sự sơ thẩm là 31.411.000 (ba mươi mốt 
triệu bốn trăm mười một ngàn) đồng, cấn trừ vào số tiền tạm ứng án phí đã nộp 
42.440.000 đồng (theo Biên lai thu tiền số AC/2014/0005381 ngày 02/10/2015 
của Chi cục Thi hành án dân sự quận Bình Tân), bà H được nhận lại 11.029.000 
đồng. 

- Công ty TNHH Trang trí nội thất QC không phải chịu án phí dân sự phúc 
thẩm nên được nhận lại số tiền tạm ứng án phí phúc thẩm đã nộp 200.000 đồng 
(theo Biên lai thu tiền số AA/2016/0000702 ngày 27/7/2016 của Chi cục Thi 
hành án dân sự quận Bình Tân). 

- Công ty TNHH Trang trí nội thất QC phải tự chịu chi phí giám định do 
Công ty Giám định Ngân Hà thực hiện (mà công ty đã tạm ứng) là 59.000.000 
đồng. 

- Bà NTH phải tự chịu chi phí giám định do Công ty Thẩm định, Giám định 
Vimexcontrol thực hiện (mà bà H đã tạm ứng) là 50.000.000 đồng.  

3. Bản án này có hiệu lực pháp luật ngay. 

4. Trường hợp bản án được thi hành theo quy định tại Điều 2 Luật Thi 
hành án dân sự năm 2008 (đã được sửa đổi, bổ sung năm 2014) thì người được 
thi hành án dân sự, người phải thi hành án dân sự có quyền thỏa thuận thi hành 
án, quyền yêu cầu thi hành án, tự nguyện thi hành án hoặc bị cưỡng chế thi hành 
án theo quy định tại các điều 6, 7, 7a và 9 Luật Thi hành án dân sự; thời hiệu thi 
hành án được thực hiện theo quy định tại Điều 30 Luật Thi hành án dân sự. 

Nơi nhận:                                                TM. HỘI ĐỒNG XÉT XỬ PHÚC THẨM     
- TANDTC;                                                 THẨM PHÁN - CHỦ TỌA PHIÊN TÒA 
- TAND cấp cao; 
- VKSND cấp cao; 
- VKSND.TPHCM; 
- TAND Q. Bình Tân; 
- Chi cục THADS Q. Bình Tân; 
- Các đương sự; 
- Lưu: VP, hồ sơ.      
                                                                                 Nguyễn Công Phú  



        TÒA ÁN NHÂN DÂN          CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 
THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH        Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
                                                    
Bản án số: 50/2020/KDTM-PT 
Ngày: 17/01/2020 

V/v tranh chấp hợp đồng xây dựng 

NHÂN DANH 
NƯỚC CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

 
TÒA ÁN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH 

 - Thành phần Hội đồng xét xử phúc thẩm gồm có: 

Thẩm phán - Chủ tọa phiên tòa: Ông  Nguyễn Công Phú 

Các Thẩm phán: Bà   Trương Thị Thảo  

 Bà Lưu Thị Đoan Trang 

 - Thư ký phiên tòa: Bà Lương Thị Thu Trinh, Thư ký Tòa án Tòa án 
nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh  

- Đại diện Viện kiểm sát nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh tham gia 
phiên tòa: Ông Tôn Mạnh Hùng, Kiểm sát viên  

 Trong các ngày 13, 29 tháng 11; 19 tháng 12 năm 2019; 03, 15 và 17 
tháng 01 năm 2020, tại phòng xử án của Tòa án nhân dân Thành phố Hồ Chí 
Minh, đã xét xử phúc thẩm công khai vụ án thụ lý số 105/2019/TLPT-KDTM 
ngày 17 tháng 9 năm 2019 về tranh chấp hợp đồng xây dựng 

 Do Bản án dân sự sơ thẩm số 98/2019/KDTM-ST ngày 29 tháng 7 năm 
2019 của Tòa án nhân dân Quận 1 bị kháng cáo 

  Theo Quyết định đưa vụ án ra xét xử phúc thẩm số 5016/2019/QĐ-PT 
ngày 28 tháng 10 năm 2019 giữa các đương sự:  

 Nguyên đơn: Công ty TNHH I  
 Địa chỉ: Quận Bình Tân, TPHCM 
 Người đại diện hợp pháp của nguyên đơn: Bà V.T.D, đại diện theo ủy 

quyền (GUQ số 03119/UQ/IDE-TKTTPHCM ngày 04/11/2019) 
 Người bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của nguyên đơn: Luật sư L.S.T, 

VPLS T.L, Đoàn Luật sư TPHCM 

 Bị đơn: Tổng công ty X 
 Địa chỉ: Quận 1, TPHCM 
 Người đại diện hợp pháp của bị đơn: Ông L.T.H, đại diện theo ủy quyền 

(GUQ số 1850/TCT-QTRR-PC ngày 05/11/2019) 
 Người bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của bị đơn:  
 Luật sư N.T.T, VPLS T.P, Đoàn Luật sư TPHCM 
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 Người kháng cáo: Tổng công ty X, bị đơn 

NỘI DUNG VỤ ÁN: 

 Theo bản án sơ thẩm: 

 - Nguyên đơn trình bày: 

 Ngày 18/11/2010, Công ty TNHH I (sau đây gọi tắt là I) ký kết Hợp đồng 
thi công số IDE/HĐ10-019 với nhà thầu chính là Tổng công ty X - TNHH 
MTV, nay là Tổng công ty X - CTCP (sau đây gọi tắt là X) để thi công xây dựng 
công trình thuộc dự án “Căn hộ G” tại Khu V, phường B, quận Bình Tân, Thành 
phố Hồ Chí Minh với những nội dung chủ yếu sau: 

 Phần 1 - Các căn cứ ký kết hợp đồng; 

 Phần 2 – Các điều khoản và điều kiện của hợp đồng. 

 Các điều khoản hợp đồng được qui định từ Điều 1 đến Điều 25. 

- Giá hợp đồng (trọn gói và không đổi): 190.102.891.613 đồng.  

 - Ngày khởi công: 25/11/2010. 

 - Thời hạn hoàn thành: 600 ngày kể từ ngày khởi công. 

 * Về các điều khoản đã thỏa thuận trong hợp đồng: 

 Theo nội dung thỏa thuận trong hợp đồng tại Điều 5.2 thì nguyên đơn có 
tạm ứng số tiền 9.505.144.581 đồng, tương đương 5% giá trị hợp đồng. Số tiền 
này sẽ được chủ đầu tư thu hồi: Lần thanh toán đầu tiên 20% giá trị tạm ứng; lần 
thanh toán thứ hai 20% giá trị tạm ứng; lần thanh toán thứ ba 20% giá trị tạm 
ứng… phía nguyên đơn phải đảm bảo thực hiện hợp đồng có hiệu quả. Ngay khi 
ký kết hợp đồng, I đã chuyển cho X số tiền: 9.505.144.581 đồng. 

 Quá trình thi công: X có nhiều sai phạm như: Tự ý thay đổi nhà thầu dẫn 
đến trễ tiến độ thi công nhiều hạng mục; tự ý ký kết với 02 nhà thầu phụ mà 
không thông báo với nguyên đơn; thi công luôn bị trễ tiến độ so với hợp đồng đã 
ký (từ sau kỳ nghỉ Tết Nguyên đán năm 2012, khoảng từ sau ngày 20 tháng 01 
năm 2012), và sau đó là tự ý ngừng thi công. Sau nhiều lần trao đổi thương 
lượng, nguyên đơn cố gắng để cho hợp đồng được tiếp tục thực hiện. Vào ngày 
05/09/2012, X tiếp tục việc thi công xây dựng công trình (Lệnh khởi công lại 
ngày 31/7/2019). Tuy nhiên, sau đó, đến ngày 06/12/2012 thì X thông báo đơn 
phương chấm dứt hợp đồng và ngày 25/02/2013, I chính thức tiếp quản và quản lý 
toàn bộ công trình. 

 Vì vậy, nguyên đơn khởi kiện đề nghị Tòa án nhân dân Quận 1 buộc bị 
đơn phải:  

 1/ Bàn giao toàn bộ hồ sơ chất lượng - hồ sơ nghiệm thu thực hiện phần 
hạng mục tầng hầm, tầng trệt, tầng lửng của công trình Khu căn hộ G như thỏa 
thuận trong hợp đồng; 

 2/ Hoàn trả số tiền tạm ứng 5% giá trị hợp đồng là: 9.505.144.000 đồng; 



   

 

  

3 

 3/ Yêu cầu phạt chậm trễ tiến độ thi công theo thỏa thuận tại Điều 23.1 
của hợp đồng, cụ thể: 

 - Phạt 0,1% giá trị hợp đồng cho mỗi ngày chậm so với tiến độ trong thời 
gian chậm 15 ngày đầu, số tiền là 2.851.543.374 đồng; 

 - Phạt 0,7% giá trị hợp đồng cho mỗi ngày chậm đối với 5 ngày tiếp theo, 
số tiền là 6.653.601.206 đồng;  

 - Phạt 6% giá trị hợp đồng vi phạm do ngừng thi công, không thực hiện 
phần còn lại của dự án công trình với số tiền là 10.574.669.406 đồng; 

 - Chi phí liên quan đến việc sửa chữa, khắc phục, thi công lại phần công 
trình kém chất lượng và các hư hỏng khác, số tiền là 754.350.164.000 đồng. 

 4/ Bồi thường thiệt hại theo Điều 608 Bộ luật Dân sự; Nghị quyết 
06/2006/NQ-HĐTP; Điều 42 Nghị định 48/2010/NĐ-CP và Điều 28 Nghị Định 
12/2009NĐ-CP; 

 - Bồi thường tiền lãi suất không thu tiền của khách hàng đặt chỗ mua căn 
hộ do công trình thi công không đúng tiến độ là 10.104.603.277 đồng.  

 - Phí bồi thường khách hàng do trễ tiến độ theo hợp đồng mua bán căn hộ. 
Do trì hoãn tiến độ nên công ty bị phạt lãi suất cho khách hàng, số tiền là 
2.421.272.223 đồng; 

 - Bồi thường chi phí trả lương nhân viên và các chi phí phục vụ cho hoạt 
động tiếp thị kinh doanh bán căn hộ 2.055.164.462 đồng.  

 - Bồi thường chi phí tiền điện, phí bảo vệ nhà mẫu 261.317.825 đồng. 

 - Bồi thường chi phí quảng cáo 2.605.584.947 đồng; 

 - Bồi thường chi phí khấu hao nhà mẫu 2.900.392.015 đồng. 

 Tổng số tiền yêu cầu bồi thường thiệt hại là 20.348.334 đồng.  

 Tổng cộng các khoản buộc bị đơn phải thanh toán 50.687.643.000 đồng.  

 Ngày 20/6/2018, nguyên đơn có Đơn xin rút bớt yêu cầu khởi kiện; ngày 
26/10/2018, nguyên đơn có khởi kiện bổ sung và tại phiên Tòa, nguyên đơn chỉ 
yêu cầu X phải thanh toán các khoản sau: 

 1/ Bàn giao toàn bộ hồ sơ chất lượng - hồ sơ nghiệm thu thực hiện phần 
hạng mục tầng hầm, tầng trệt, tầng lửng của công trình Khu căn hộ G như thỏa 
thuận trong hợp đồng theo qui định tại tiểu mục 5.3.2 mục 5.3 Điều 5 của hợp 
đồng; 

 2/ Trả cho I số tiền tạm ứng (9.505.144.580 đồng trừ tiền thanh toán đợt 1 
1.901.028.916 đồng) là 7.604.115.664 đồng và lãi phát sinh theo mức lãi suất cơ 
bản do Ngân hàng nhà nước qui định 9%/năm tính từ ngày 25/2/2013 đến ngày 
xét xử thẩm là 7.604.115.664 + 4.397.460.087đồng = 12.001.575.751 đồng (1).  

 Căn cứ: Theo qui định tại tiểu mục 2.21.2 mục 2 Phần II Thông tư số 
06/2007/TT-BXD ngày 25/7/2007 của Bộ Xây dựng, có quy định như sau: 
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 “Khi hợp đồng bị chấm dứt, thì hợp đồng không có hiệu lực từ thời điểm 
bị chấm dứt và các bên phải hoàn trả cho nhau tài sản hoặc tiền có liên quan”;  

 Theo qui định tại khoản 2 Ðiều 305 Bộ luật Dân sự 2005 quy định về 
“Trách nhiệm dân sự do chậm thực hiện nghĩa vụ dân sự”;  

 “Theo quy định tại Quyết định số 2868/QĐ-NHNN ngày 29-11-2010 của 
Ngân hàng Nhà nước Việt Nam (sau đây viết tắt là Quyết định 2868) quy định 
mức lãi suất cơ bản bằng đồng Việt Nam là 9%/năm, có hiệu lực từ ngày 01-12-
2012; 

 Thời hạn tính lãi là từ ngày 25/02/2013 (là ngày I tiếp quản công trường 
do bị đơn chấm dứt hợp đồng) đến ngày Tòa án xét xử sơ thẩm. 

 3/ Về yêu X phải trả cho I số tiền phạt theo quy định của hợp đồng là 
9.505.144.580 đồng. Tuy nhiên, để tạo điều kiện thuận lợi cho bị đơn, nguyên 
đơn chỉ yêu cầu bị đơn phải thanh toán 50% số tiền phạt là 4.752.572.290 đồng. 
Vì: Căn cứ theo quy định của hợp đồng, công trình được khởi công vào ngày 
25/11/2010 và CC1 phải hoàn thành toàn bộ công trình sau 600 ngày kể từ ngày 
khởi công. Theo đúng lịch tiến độ thi công công trình đã được hai bên cam kết 
theo nội dung Phụ lục 4 của hợp đồng thì đến ngày 03/8/2012 phải hoàn thành 
nghiệm thu và bàn giao công trình. Tuy nhiên, khi mới hoàn thành phần móng, 
tầng hầm và từ sau ngày 20/01/2012, X đã tự ý ngừng việc thi công đến ngày 
05/9/2012 (quá thời hạn hoàn thành công trình). Sau nhiều cố gắng của I để cho 
hợp đồng giữa hai bên được tiếp tục thực hiện và giảm bớt thiệt hại xảy ra do 
những vi phạm của X, đến ngày 31/07/2012, I và X đã ký kết Phụ lục hợp đồng 
số IDE/PLHD 12-01. Ngày 05/09/2012, X tiếp tục việc thi công xây dựng công 
trình, đến ngày 11/10/2012 X thông báo ngừng thi công tại công trình. Đến ngày 
06/12/2012 thì X thông báo đơn phương chấm dứt hợp đồng. Tại thời điểm X 
ngừng thi công thì khối lượng công việc chỉ có giá trị tương đương 13 % giá trị 
hợp đồng. Như vậy, X đã vi phạm nghiêm trọng tiến độ thi công. I đã có rất 
nhiều văn bản gửi X đôn đốc tiếp tục thi công. 

 Căn cứ theo quy định tại Điều 23.1 của hợp đồng, trong trường hợp Nhà 
thầu (X) không thực hiện đúng tiến độ thì Nhà thầu phải bị phạt và Chủ đầu tư 
(I) có thể khấu trừ khoản tiền phạt từ các khoản thanh toán đến hạn của Nhà thầu 
với mức phạt như sau: 

 + Phạt 0,1% giá trị hợp đồng kinh tế cho mỗi ngày chậm so với tiến độ 
trong thời gian chậm 15 ngày đầu tiên, số tiền là: 190.102.891.613 x 0,1%  x 15 
ngày = 2.851.543.374 đồng. 

 + Phạt 0,7% giá trị hợp đồng cho mỗi ngày đối với 5 ngày tiếp theo, số 
tiền là: 190.102.891.613 x 0,7%  x 5 ngày = 6.653.601.206 đồng.  

 Tuy nhiên, nguyên đơn chỉ yêu cầu X chịu 50% khoản tiền phạt, cụ thể: 
9.505.144.580 đ: 2 = 4.752.572.290 đồng. (2) 

 Quy định pháp luật có liên quan: 



   

 

  

5 

 + Tại điểm a, điểm b khoản 2 Điều 76 Luật Xây dựng số 16/2003/QH11 
quy định về “Quyền và nghĩa vụ của nhà thầu thi công xây dựng công trình”, có 
nội dung nhà thầu thi công xây dựng công trình phải thực hiện theo đúng hợp 
đồng đã ký kết và phải bảo đảm tiến độ. 

 + Tại Điều 41 Nghị định số 48/2010/NĐ-CP ngày 07/5/2010 về hợp đồng 
trong hoạt động xây dựng quy định việc phạt vi phạm hợp đồng phải được ghi 
cụ thể trong hợp đồng; mức phạt do các bên tự thỏa thuận nhưng phải phù hợp 
với quy định: mức phạt không vượt quá 12% giá trị hợp đồng bị vi phạm.  

 + Tại tiểu mục 2.24 mục 2 Phần II Thông tư số 06/2007/TT-BXD ngày 
25/7/2007 có quy định về việc phạt vi phạm hợp đồng phải được ghi trong hợp 
đồng với mức phạt không vượt quá 12% giá trị hợp đồng bị vi phạm. 

 Hợp đồng giữa I và X có quy định về việc phạt vi phạm hợp đồng với 
mức phạt do các bên thỏa thuận theo đúng quy định của pháp luật. Mức phạt nêu 
trong hợp đồng tổng cộng là 9.505.144.580 đồng, tương đương 5% giá trị hợp 
đồng là phù hợp với quy định của pháp luật về việc: “mức phạt không vượt quá 
12% giá trị hợp đồng bị vi phạm”. Đồng thời, nguyên đơn chỉ yêu cầu bị đơn 
thanh toán 50% mức phạt do chậm tiến độ với số tiền là 4.752.572.290 đồng. 

 Như vậy: Tổng số tiền X phải trả cho I theo các khoản nêu trên là:  

 (1) + (2) = 12.001.575.751 đ + 4.752.572.290 đ = 16.754.148.041 đồng. 

 * Đối với yêu cầu phản tố của bị đơn, nguyên đơn có ý kiến như sau:  

 Theo tài liệu của X có tên gọi “Bảng tổng hợp giá trị thực hiện các hạng 
mục”, khối lượng thi công thực hiện bao gồm 8 hạng mục, cụ thể như sau: 

 1. Phần kết cấu   : 22.851.406.452 đồng 

 2. Chi phí gián tiếp            : 3.860.458.473 đồng 

 3. Thiết bị xây dựng  : 944.027.469 đồng 

 4. Ống âm sàn M&E  : 69.167.513 đồng 

 5. Phát sinh phần M&E           : 79.362.560 đồng 

 6. Hệ thống thoát nước thải :  79.899.829 đồng 

 7. Thép chờ và coffa  : 460.524.890 đồng 

 8. Phát sinh phần kết cấu           : 498.566.895 đồng 

 Tổng cộng: 28.843.414.082 đồng. 

 Ý kiến của I là: 

 - Có 7 hạng mục được I chấp nhận thanh toán, cụ thể bao gồm: 

 + Phần kết cấu (mục 1)            : 22.851.406.452 đồng 

 + Thiết bị xây dựng (mục 3)           : 944.027.469 đồng 

 + Ống âm sàn M&E (mục 4)           : 69.167.513 đồng 

 + Phát sinh phần M&E (mục 5)           : 79.362.560 đồng  
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 + Hệ thống thoát nước thải (mục 6) : 79.899.829 đồng 

 + Thép chờ và coffa (mục 7)  : 460.524.890 đồng 

 + Phát sinh phần kết cấu (mục 8) : 498.566.895 đồng  

 Tổng cộng: 24.982.955.608 đồng (1). 

 Riêng khoản chi phí gián tiếp, bị đơn đề nghị thanh toán 3.860.458.473 
đồng, I chỉ chấp nhận thanh toán một phần vì: 

 + Theo quy định của hợp đồng được hai bên ký kết thì toàn bộ chi phí 
gián tiếp cho tất cả khối lượng thực hiện công tác kết cấu là 4.740.572.136 đồng. 
Trong khi đó, X mới chỉ thực hiện được khoảng 30% khối lượng công tác kết 
cấu mà lại đề nghị thanh toán 3.860.458.473 đồng, tương đương 82% chi phí 
gián tiếp là không phù hợp với quy định của hợp đồng. 

 + Khối lượng công việc gián tiếp này của X không được xác nhận theo 
quy định, cụ thể: “Bảng xác nhận khối lượng gián tiếp” không được Tư vấn 
giám sát ký xác nhận, người ký thay mặt Chủ đầu tư không phải là đại diện hợp 
pháp của I là ông N; 

 + Chứng cứ “Bảng xác nhận khối lượng gián tiếp” (BL số 234, 235) do X 
nộp cho Tòa án không đúng theo quy định tại Điều 95 của Bộ luật Tố tụng Dân 
sự; 

 Như vậy, căn cứ theo quy định của hợp đồng thì I chỉ chấp nhận thanh 
toán khối lượng gián tiếp theo tỷ lệ tương ứng là 30% toàn bộ chi phí gián tiếp. 
Số tiền chấp nhận thanh toán: 4.740.572.136 x 30% = 1.422.171.641 đồng. (2) 

 Như vậy, tổng số tiền I chấp nhận thanh toán cho X đối với khối lượng 
công việc từ khi khởi công cho đến khi chấm dứt hợp đồng là: 

 (1) + (2) = 24.982.955.608 + 1.422.171.641  = 26.405.127.249 đồng.  

 - I đã thanh toán cho X: Đợt 1 số tiền là: 15.759.430.431 đồng (căn cứ 
theo Bảng giá trị đề nghị thanh toán Đợt 1) và X đã trả lại tiền tạm ứng 20% giá 
trị thanh toán đợt là 1.901.028.916 đồng. Do đó, số tiền khối lượng công việc X 
thực hiện cho đến khi chấm dứt hợp đồng, X còn được thanh toán là:  

 26.405.127.249đ – 15.759.430.431đ + 1.901.028.916đ = 12.546.725.734 
đồng 

 - Cấn trừ chi phí sửa chữa, khắc phục mà bị đơn thừa nhận là 754.350.381 
đồng. 

 Số tiền còn lại X được thanh toán là: 12.546.725.734 - 754.350.381 = 
11.792.375.353 đồng. Tuy nhiên, I chỉ chấp thanh toán khoản tiền này cho X khi 
nhận được đầy đủ hồ sơ thanh toán (toàn bộ hồ sơ chất lượng - hồ sơ nghiệm thu 
thực hiện phần hạng mục tầng hầm, tầng trệt, tầng lửng của công trình Khu căn 
hộ G) như thỏa thuận trong hợp đồng theo qui định tại tiểu mục 5.3.2 mục 5.3 
Điều 5 của hợp đồng và theo Thông tư 06/2007/TT-BXD ngày 25/7/2007 của 
Bộ Xây Dựng. 
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 - Bị đơn trình bày: 

 Căn cứ theo nội dung đơn khởi kiện đề ngày 19/5/2014 và quá trình giải 
quyết vụ án, X cũng có yêu cầu phản tố với nội dung như sau:  

 - X đã thi công xong một số hạng mục trong hợp đồng, phụ lục hợp đồng 
hai bên đã ký như nguyên đơn trình bày và đã được nguyên đơn xác nhận qua 
các bảng khối lượng thi công hoàn thành, nguyên đơn chưa thanh toán chi phí 
còn lại cho bị đơn theo nội dung yêu cầu phản tố, cụ thể là: 

 + Dựa trên đơn giá đã được thỏa thuận trong hợp đồng và các bảng khối 
lượng thi công hoàn thành đã được xác nhận, tổng số tiền phải thanh toán có giá 
trị:  

 28.843.414.082 đồng – 15.759.430.431 đồng (giá trị đã thanh toán đợt 1) - 
754.350.381 đồng (chi phí khắc phục sửa chữa) - 7.604.115.664 đồng (khoản 
tiền tạm ứng của nguyên đơn mà bị đơn còn giữ lại) = 4.725.517.606 đồng. 

 Đây cũng là khoản tiền mà nguyên đơn khởi kiện buộc bị đơn phải trả lại 
và trả lãi theo mức lãi suất cơ bản là 9%/ năm nên bị đơn không đồng ý và trực 
tiếp cấn trừ trong đơn phản tố. Nếu không cấn trừ khoản tiền tạm ứng còn giữ lại 
thì nguyên đơn còn phải thanh toán là 11.792.375.353 đồng.  

 Như vậy, nguyên đơn phải thanh toán cho bị đơn số tiền là 4.725.517.606 
đồng và tiền lãi theo lãi suất trả chậm của Ngân hàng Vietcombank tại thời điểm 
thanh toán, tính từ ngày 01/5/2013 đến ngày xét xử. Lãi suất chậm thanh toán tại 
thời điểm xét xử là 8%/năm x 150% = 12%/ năm: 

 4.725.517.605đ x 12%/năm x 2.253 ngày/365 ngày = 3.500.249.150 đồng.  

Đối với các yêu cầu khởi kiện của nguyên đơn, bị đơn có ý kiến như sau: 

- Về yêu cầu X phải trả số nợ đến hạn (thực chất là tiền tạm ứng để thi 
công công trình theo hợp đồng) + lãi phát sinh (như nguyên đơn đã trình bày): X 
đề nghị Tòa án bác bỏ yêu cầu này vì các lẽ sau: 

 + Về yêu cầu hoàn trả tiền tạm ứng 9.505.144.581 đồng. 

 Tại thời điểm chấm dứt hợp đồng theo Điều 19.2 (chấm dứt hợp đồng bởi 
nhà thầu), số tiền tạm ứng còn lại của I chỉ là 7.604.115.665 đồng (số tiền tạm 
ứng còn lại sau khi đã khấu trừ trong lần thanh toán đợt 1) đã được thực hiện chi 
hết cho công trình so với 13.083.983.651 đồng. X đã thực chi lố số tiền tạm ứng 
còn lại, cụ thể là: 13.083.983.651 đồng (số tiền thực chi) -  7.604.115.665 đồng 
(số tạm ứng còn lại sau khi khấu trừ trong đợt thanh toán lần 1) = 5.479.867.986 
đồng - 754.350.381 đồng (chi phí khắc phục sửa chữa) = 4.725.517.605 đồng. 
Như vậy, việc I yêu cầu X phải hoàn trả số tiền tạm ứng theo tinh thần hợp đồng 
là không phù hợp.  

 + Về yêu cầu đòi tiền lãi trên số tiền tạm ứng mà I cho rằng X phải hoàn 
trả : Các điều khoản trong hợp đồng này được điều chỉnh theo Luật Thương mại 
(Khoản 1 Điều 1, Điều 2, Điều 3 Luật Thương mại 2005) không phải Bộ luật 
Dân sự 2005; vì thế áp dụng Điều 305 Bộ luật Dân sự 2005 vào các Điều khoản 
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có tính chất thương mại độc lập như Hợp đồng thi công xây dựng số IDE/HD10-
019 ngày 18/11/2010 là không phù hợp. 

 Do số tiền tạm ứng cho nhà thầu đã sử dụng hết trong các công việc được 
chỉ định cụ thể như tại Điều 5.2 của hợp đồng, nên đã không còn để hoàn trả như 
yêu cầu của I. Vì vậy, việc yêu cầu X phải chịu lãi trên khoản tiền này là không 
có cơ sở.  

 - Về yêu cầu thứ hai: I yêu cầu X phải trả 50 % số tiền phạt theo quy định 
hợp đồng là 9.505.144.580 đ :2 = 4.752.572.290 đồng. 

 Phụ lục hợp đồng số IDE/PLHD12-01 ghi rõ hai bên thống nhất thỏa 
thuận: Phụ lục hợp đồng này là một phần không thể tách rời của Hợp đồng số 
IDE/HD10-019. Trong phụ lục hợp đồng này, tại Điều 7.2 hợp đồng đã được 
sửa đổi như sau: Nhà thầu sẽ hoàn thành phần thô trong 240 ngày, bao gồm các 
ngày lễ, tết, kể từ ngày có lệnh khởi công lại của chủ đầu tư, nên không có cơ sở 
phạt do chậm tiến độ.  

 Về ý kiến của I đối với yêu cầu phản tố của X: 

 Theo I, bảng khối lượng công việc gián tiếp không được xác nhận bởi Tư 
vấn giám sát, không phải là người đại diện hợp pháp được I chỉ định là ông N. 

 Vì vậy con số giá trị của mục 2 - chi phí gián tiếp công việc đã thực chi 
khác với dự toán là đương nhiên vì đó là số tiền thực tế đã chi theo công việc đã 
thực hiện trên công trường và hợp lệ do đã được chính người đại diện theo pháp 
luật của I là ông H xác nhận có đóng dấu của pháp nhân I nên việc I có ý kiến 
chỉ chấp nhận thanh toán cho mục 2 chi phí gián tiếp 1.422.171.641 đồng thay vì 
3.860.458.473 đồng là không có cơ sở. Vì vậy, X đề nghị Tòa án bác ý kiến nêu 
trên của I, buộc I phải thanh toán 3.860.458.473 đồng. 

 Về tiến độ thi công thực tế:  

 Giai đoạn 1: Thực hiện thi công từ ngày 25/11/2010 đến giữa tháng 
07/2011. Sau khi hoàn thành sàn tầng trệt và kết thúc khối lượng công việc 
tương ứng giá trị thanh toán đợt 1 thì tạm ngưng thi công (áp dụng Điều 19.1) do 
hai bên có những bất đồng về việc thanh toán và những khó khăn trong khi thực 
hiện hợp đồng. Ngày 02/3/2012, I chấp thuận đàm phán lại và hai bên đã ký kết 
Phụ lục hợp đồng số IDE/PLHĐ12-01 vào ngày 31/7/2012. Theo đó, tiến độ thi 
công được điều chỉnh: Thời gian hoàn thành hợp đồng được gia hạn từ thời điểm 
I phát lệnh khởi công lại cho đến ngày 11/04/2013. 

 Giai đoạn 2: Kể từ ngày 11/8/2012, X bắt đầu thi công lại theo lệnh khởi 
công của I (theo Phụ lục hợp đồng số IDE/PLHĐ 12-01). Tuy nhiên, X chỉ thi 
công được đến ngày 10/10/2012 (60 ngày) thì Thanh tra Sở Xây dựng Thành 
phố Hồ Chí Minh đã đến kiểm tra công trường và lập biên bản đình chỉ thi công 
công trình với lý do: Công trình thi công sai phép, khác so với thiết kế được Sở 
Xây dựng phê duyệt (X thi công theo bản vẽ của Chủ đầu tư và các bản vẽ này 
sai với thiết kế được cơ quan nhà nước có thẩm quyền phê duyệt). Sau ngày bị 
Thanh tra Sở Xây dựng lập biên bản đình chỉ thi công công trình, X đã nhiều lần 
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yêu cầu I phải cung cấp lại các bản vẽ thiết kế thi công phù hợp với giấy phép 
xây dựng theo quy định để có đủ điều kiện tiếp tục thi công. Tuy nhiên, cho đến 
ngày 06/12/2012 I vẫn không thể cung cấp các bản vẽ thiết kế hợp lệ để X tiếp 
tục thi công công trình (I đã vi phạm tiết a, Điều 3.7 quy định chủ đầu tư phải 
đảm bảo điều kiện khởi công công trình theo qui định của pháp luật). Vì vậy, 
căn cứ Điều 19.2, khoản b Điều 7.11 (tạm ngừng công việc quá 14 ngày) của 
hợp đồng, X đã thông báo chấm dứt thực hiện Hợp đồng IDE/HD10-019 và Phụ 
lục hợp đồng IDE-PLHD 12-01 với I. 

 Sau khi chấm dứt thực hiện hợp đồng, tuân thủ Điều 19.3 (qui định về 
việc ngừng thi công và di dời thiết bị nhà thầu), X vẫn hợp tác tốt với I để thực 
hiện nốt những công việc còn lại, cụ thể là hai bên đã ký biên bản bàn giao công 
trình vào ngày 25/02/2013 và I đã xác nhận các khối lượng mà X đã thi công. 
Tuy nhiên, sau khi X trình “Bảng tổng hợp giá trị thực hiện các hạng mục” dựa 
trên khối lượng công việc hoàn thành đã được I xác nhận thì I lại trì hoãn việc 
thực hiện thanh toán theo Điều 19.4 (Thanh toán do chấm dứt hợp đồng theo 
Điều 19.2). 

 Sau khi soát lại hồ sơ, nhận thấy đề nghị của I tại Văn bản 1613/CV-IDE-
CONS ngày 19/6/2013 yêu cầu X cấn trừ 754.350.381 đồng là chi phí sửa chữa, 
khắc phục các khiếm khuyết trong các hạng mục mà X đã thi công là có cơ sở 
nên X đã thay đổi yêu cầu phản tố trước đây. Đề nghị Tòa án tuyên buộc I phải 
thanh toán giá trị khối lượng thi công X đã thực hiện mà I còn nợ sau khi cấn trừ 
chi phí sửa chữa, khắc phục các phần công trình do X thi công theo đề nghị của I 
tại Văn bản 1613/CV-IDE-CONS ngày 19/6/2013 là 5.479.868.082 đồng - 
754.350.381 đồng = 4.725.517.701 đồng. 

 Như vậy, X chỉ yêu cầu Tòa án buộc I phải thanh toán cho X số tiền là: 
4.725.517.606 đồng một lần khi bản án hoặc phán quyết có hiệu lực pháp luật và 
phải chịu toàn bộ án phí đối với yêu cầu phản tố này. Bị đơn không đồng ý với 
toàn bộ yêu cầu khởi kiện của nguyên đơn. 

 Tại Bản án dân sự sơ thẩm số 98/2019/KDTM-ST ngày 29 tháng 7 
năm 2019, Tòa án cấp sơ thẩm đã quyết định: 

 - Chấp nhận yêu cầu khởi kiện của nguyên đơn, buộc Tổng công ty X 
phải bàn giao toàn bộ hồ sơ chất lượng, hồ sơ nghiệm thu công trình Khu căn hộ 
G, phải thanh toán cho Công ty I số tiền 16.754.148.041 đồng. 

 - Chấp nhận một phần yêu cầu phản tố của bị đơn, buộc Công ty I phải 
thanh toán cho bị đơn giá trị thực tế thi công còn nợ 11.792.375.353 đồng. 

 - Không chấp nhận yêu cầu đòi tiền lãi chậm trả 3.529.767.452 đồng của 
bị đơn. 

 - Công ty I phải chịu án phí sơ thẩm 119.792.375 đồng. 

 - Tổng công ty X phải chịu án phí sơ thẩm 124.754.148 đồng. 



   

 

  

10 

 Ngày 12/8/2019, Tổng công ty X đã nộp đơn kháng cáo bản án sơ thẩm, 
yêu cầu Tòa án cấp phúc thẩm sửa bản án sơ thẩm theo hướng bác toàn bộ yêu 
cầu khởi kiện của nguyên đơn và chấp nhận toàn bộ yêu cầu phản tố của bị đơn. 

 Tại phiên tòa phúc thẩm hôm nay: 

 - Người kháng cáo (bị đơn): Yêu cầu Hội đồng xét xử phúc thẩm sửa bản 
án sơ thẩm theo hướng đình chỉ xét xử yêu cầu khởi kiện của nguyên đơn đòi 
bàn giao hồ sơ chất lượng và hồ sơ nghiệm thu, không chấp nhận yêu cầu khởi 
kiện của nguyên đơn đòi tiền lãi 4.397.460.087 đồng, đồng thời chấp nhận yêu 
cầu phản tố của bị đơn đòi số tiền thi công mà nguyên đơn chưa thanh toán là 
12.329.633.269 đồng và số tiền lãi chậm trả là 1.734.590.125 đồng, tổng cộng là 
14.064.223.394 đồng. 

 - Ý kiến của Luật sư bảo vệ quyền lợi cho người kháng cáo (bị đơn): 

 + Đối với yêu cầu bàn giao hồ sơ chất lượng, hồ sơ nghiệm thu: Trước 
phiên tòa sơ thẩm, nguyên đơn đã có đơn xin rút yêu cầu và tại phiên tòa sơ 
thẩm, nguyên đơn cũng không có đưa ra yêu cầu này nên Hội đồng xét xử sơ 
thẩm đã không xem xét (theo phần nhận định của bản án sơ thẩm). Mặt khác, 
thực tế bị đơn cũng đã bàn giao hồ sơ chất lượng và hồ sơ nghiệm thu cho 
nguyên đơn. Do đó, đề nghị Hội đồng xét xử phúc thẩm chấp nhận kháng cáo 
của bị đơn, sửa bản án sơ thẩm theo hướng đình chỉ xét xử yêu cầu này của 
nguyên đơn. 

 + Đối với yêu cầu đòi tiền lãi của nguyên đơn: Tòa sơ thẩm buộc bị đơn 
phải trả lãi cho nguyên đơn trong khi không chấp nhận yêu cầu đòi tiền lãi của 
bị đơn là không công bằng. Do đó, đề nghị Hội đồng xét xử phúc thẩm chấp 
nhận kháng cáo của bị đơn, sửa bản án sơ thẩm theo hướng không chấp nhận 
yêu cầu đòi tiền lãi của nguyên đơn (Khoản tiền lãi này sẽ được cấn trừ với 
khoản tiền lãi mà nguyên đơn phải trả cho bị đơn). 

+ Đối với yêu cầu đòi tiền thi công của bị đơn: Yêu cầu này là có căn cứ, 
đề nghị Hội đồng xét xử phúc thẩm chấp nhận kháng cáo của bị đơn, sửa bản án 
sơ thẩm theo hướng buộc nguyên đơn phải thanh toán cho bị đơn số tiền thi 
công còn nợ là 12.329.633.269 đồng. 

 + Đối với yêu cầu đòi tiền lãi chậm trả của bị đơn: Do nguyên đơn đã vi 
phạm nghĩa vụ thanh toán nên đề nghị Hội đồng xét xử phúc thẩm chấp nhận 
kháng cáo của bị đơn, sửa bản án sơ thẩm theo hướng buộc nguyên đơn phải 
thanh toán cho bị đơn phần chênh lệch giữa số tiền lãi nguyên đơn phải trả cho 
bị đơn và số tiền lãi bị đơn phải trả cho nguyên đơn là 1.734.590.125 đồng. 

  - Đương sự có liên quan đến kháng cáo (nguyên đơn): Đề nghị Hội đồng 
xét xử phúc thẩm không chấp nhận kháng cáo của bị đơn, chỉ sửa một phần bản 
án sơ thẩm về việc buộc bàn giao hồ sơ theo hướng buộc bị đơn phải bàn giao 
hồ sơ nghiệm thu mà không buộc bàn giao hồ sơ chất lượng, còn các phần còn 
lại thì đề nghị giữ nguyên. 

 - Ý kiến của Luật sư bảo vệ quyền lợi cho nguyên đơn:  
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 + Về yêu cầu bàn giao hồ sơ: Nguyên đơn chỉ rút yêu cầu bàn giao hồ sơ 
chất lượng, không có rút yêu cầu bàn giao hồ sơ nghiệm thu, do đó, đề nghị Hội 
đồng xét xử phúc thẩm sửa một phần bản án sơ thẩm về nội dung này theo 
hướng đình chỉ xét xử yêu cầu bàn giao hồ sơ chất lượng và vẫn buộc bị đơn 
phải bàn giao hồ sơ nghiệm thu. 

 + Về thời điểm phát sinh nghĩa vụ thanh toán tiền thi công: Căn cứ quy 
định tại Nghị định 48 của Chính phủ về hợp đồng xây dựng và Thông tư của Bộ 
Xây dựng, hồ sơ của X giao cho I chưa đáp ứng đầy đủ nên chủ đầu tư là I chưa 
có nghĩa vụ thanh toán. 

 + Về yêu cầu kháng cáo của bị đơn đề nghị bác yêu cầu tính lãi của 
nguyên đơn: Căn cứ Điều 6 Nghị định 48, Điều 305 Bộ luật Dân sự 2005, đề 
nghị Hội đồng xét xử phúc thẩm không chấp nhận kháng cáo của bị đơn. 

 + Về chi phí gián tiếp (trong số tiền thi công): Do X chỉ mới thực hiện 
được 29,65% tổng khối lượng của công trình nên X chỉ được thanh toán chi phí 
này theo tỷ lệ tương ứng là 30%. 

 + Về yêu cầu thanh toán tiền lãi của bị đơn: Yêu cầu của bị đơn đòi tiền 
lãi 6.132.050.212 đồng (ghi trong đơn kháng cáo bổ sung) là vượt quá phạm vi 
yêu cầu kháng cáo ban đầu và yêu cầu phản tố ở cấp sơ thẩm. Mặt khác, yêu cầu 
đòi tiền lãi của X cũng không có căn cứ vì I chưa có nghĩa vụ thanh toán (như 
trên đã phân tích). Do đó, đề nghị Hội đồng xét xử phúc thẩm không chấp nhận 
yêu cầu kháng cáo này của bị đơn. 

 - Ý kiến phát biểu của Kiểm sát viên: 

 + Hội đồng xét xử phúc thẩm và Thư ký Tòa án đã thực hiện đúng quy 
định của Bộ luật Tố tụng dân sự. 

 + Những người tham gia tố tụng đã chấp hành đúng quy định của Bộ luật 
Tố tụng dân sự. 

 + Về nội dung kháng cáo: 

 * Về tiền thi công, tiền chi phí gián tiếp: I chỉ đồng ý trả 30% chi phí gián 
tiếp là không có cơ sở vì I đã chấp nhận 7/8 hạng mục mà X đã thực hiện và đại 
diện theo pháp luật của I đã ký xác nhận khối lượng chi phí gián tiếp. Việc I cho 
rằng không có chữ ký của tư vấn giám sát là không đúng. Do đó, X yêu cầu 
thanh toán giá trị thi công thực tế còn nợ (trong đó có chi phí gián tiếp là 
3.860.458.473 đồng) là có căn cứ  để chấp nhận. 

 * Về yêu cầu bàn giao hồ sơ nghiệm thu công trình: Do I đã rút yêu cầu 
này nhưng Tòa sơ thẩm vẫn giải quyết là không đúng với quy định tại Điều 244 
của Bộ luật Tố tụng dân sự. 

 * Về yêu cầu tính lãi của X: Căn cứ vào văn bản của Sở Xây dựng, yêu 
cầu này là có căn cứ. 

 Do đó, đề nghị Hội đồng xét xử phúc thẩm chấp nhận toàn bộ kháng cáo 
của bị đơn, sửa bản án sơ thẩm theo hướng như đã phân tích ở trên. 
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NHẬN ĐỊNH CỦA TÒA ÁN: 

Sau khi nghiên cứu các tài liệu có trong hồ sơ vụ án đã được thẩm tra tại 
phiên tòa và căn cứ vào kết quả tranh luận tại phiên tòa, Hội đồng xét xử phúc 
thẩm nhận định: 

[1]. Xét kháng cáo của Tổng công ty X yêu cầu Hội đồng xét xử phúc 
thẩm sửa bản án sơ thẩm theo hướng đình chỉ xét xử yêu cầu khởi kiện của 
nguyên đơn đòi bàn giao hồ sơ chất lượng và hồ sơ nghiệm thu, không chấp 
nhận yêu cầu khởi kiện của nguyên đơn đòi tiền lãi 4.397.460.087 đồng, 
đồng thời chấp nhận yêu cầu phản tố của bị đơn đòi số tiền thi công mà 
nguyên đơn chưa thanh toán là 12.329.633.270 đồng và số tiền lãi chậm trả 
là 1.734.590.125 đồng, tổng cộng là 14.064.223.395 đồng: 

1.1. Đối với yêu cầu kháng cáo liên quan đến việc bàn giao hồ sơ chất 
lượng và hồ sơ nghiệm thu: 

Căn cứ vào tài liệu, chứng cứ có trong hồ sơ vụ án là Đơn xin rút bớt yêu 
cầu khởi kiện đề ngày 07/8/2018 của nguyên đơn và Biên bản phiên tòa sơ thẩm 
được lập vào các ngày 19 tháng 6, 03, 22 và 29 tháng 7 năm 2019, có cơ sở để 
xác định:  

Ngày 07/8/2018, nguyên đơn đã có đơn xin rút bớt yêu cầu khởi kiện đòi 
bị đơn “phải bàn giao hồ sơ chất lượng – hồ sơ nghiệm thu phần việc X đã thực 
hiện tại công trình Khu căn hộ G và phải thực hiện việc thanh quyết toán Hợp 
đồng theo quy định”. Việc rút yêu cầu khởi kiện nêu trên là hoàn toàn tự 
nguyện. 

Tại phiên tòa sơ thẩm diễn ra vào các ngày 19 tháng 6, 03, 22 và 29 tháng 
7 năm 2019, khi xác định lại yêu cầu khởi kiện của nguyên đơn, đại diện hợp 
pháp của nguyên đơn cũng không đưa ra hoặc trình bày lại yêu cầu khởi kiện đã 
rút nói trên và trong phần tranh luận, luật sư bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp 
của nguyên đơn cũng không đề cập hoặc tranh luận về nội dung tranh chấp này. 

Như vậy, có cơ sở để xác định cho đến phiên tòa sơ thẩm, nguyên đơn đã 
tự nguyện rút bớt một phần yêu cầu khởi kiện, đó là yêu cầu đòi bị đơn “phải 
bàn giao hồ sơ chất lượng – hồ sơ nghiệm thu phần việc X đã thực hiện tại công 
trình Khu căn hộ G và phải thực hiện việc thanh quyết toán hợp đồng theo quy 
định.” Trong phần nhận định của bản án sơ thẩm cũng không có đề cập đến yêu 
cầu khởi kiện này của nguyên đơn. Do đó, lẽ ra Hội đồng xét xử sơ thẩm phải áp 
dụng khoản 2 Điều 244 của Bộ luật Tố tụng dân sự năm 2015, quyết định đình 
chỉ xét xử phần yêu cầu khởi kiện đã rút này của nguyên đơn. Kháng cáo của bị 
đơn yêu cầu sửa bản án sơ thẩm theo hướng đình chỉ xét xử yêu cầu khởi kiện 
của nguyên đơn đòi bàn giao hồ sơ chất lượng và hồ sơ nghiệm thu là có căn cứ, 
cần được chấp nhận. Ý kiến của đại diện nguyên đơn tại phiên tòa phúc thẩm 
cho rằng tại phiên tòa sơ thẩm, nguyên đơn có yêu cầu bàn giao hồ sơ chất 
lượng và hồ sơ nghiệm thu (mặc dù trước đó đã có đơn xin rút) và không đồng ý 
với kháng cáo của bị đơn là không có căn cứ để chấp nhận. 



   

 

  

13  

1.2. Đối với yêu cầu kháng cáo liên quan đến phần quyết định của bản án 
sơ thẩm chỉ chấp nhận một phần yêu cầu phản tố của bị đơn đòi tiền thi công mà 
nguyên đơn còn nợ là 11.792.375.353 đồng: 

 Căn cứ vào “Bảng tổng hợp giá trị thực hiện các hạng mục” mà X đã thực 
hiện đến thời điểm chấm dứt hợp đồng và đơn giá thỏa thuận trong Hợp đồng và 
Phụ lục hợp đồng, có tổng cộng 8 hạng mục với tổng giá trị là 28.843.414.082 
đồng, trong đó, I đã chấp nhận thanh toán 7 hạng mục với tổng giá trị là 
24.982.955.608 đồng. Đối với hạng mục còn lại là “Chi phí gián tiếp”, đại diện 
theo pháp luật của I đã ký vào “Bảng xác nhận khối lượng gián tiếp” cùng với 
đại diện hợp pháp của X. Căn cứ vào “Bảng xác nhận khối lượng gián tiếp” này 
và đơn giá thỏa thuận trong Hợp đồng và Phụ lục hợp đồng, chi phí gián tiếp 
được tính ra là 3.860.458.473 đồng. Khoản chi phí gián tiếp này cũng đã được 
đại diện hợp pháp của nguyên đơn xác nhận tại phiên tòa phúc thẩm. Do đó, bản 
án sơ thẩm dựa trên lý do X mới chỉ thực hiện được khoảng 30% khối lượng 
công tác kết cấu để quyết định chỉ chấp nhận yêu cầu thanh toán chi phí gián 
tiếp bằng 30% toàn bộ chi phí này theo đề nghị của nguyên đơn, tính ra là 
1.422.171.641 đồng và tổng cộng số tiền thi công được chấp nhận thanh toán là 
26.405.127.249 đồng, là không có căn cứ. Tổng giá trị thi công mà X đã thực 
hiện cần được xác định là: 

24.982.955.608 đồng + 3.860.458.473 đồng = 28.843.414.082 đồng 

Cấn trừ với số tiền I đã thanh toán đợt 1 (15.759.430.431 đồng) và chi phí 
sửa chữa (754.350.381 đồng) mà X đã xác nhận, số tiền thi công còn lại mà 
nguyên đơn phải thanh toán cho bị đơn là: 

28.843.414.082đ - 15.759.430.431đ - 754.350.381đ = 12.329.633.270 
đồng 

Do đó, yêu cầu kháng cáo của bị đơn là có căn cứ, cần sửa bản án sơ thẩm 
theo hướng chấp nhận yêu cầu phản tố của bị đơn đòi nguyên đơn phải thanh 
toán số tiền thi công còn nợ là: 12.329.633.270 đồng (thay vì 11.792.375.353 
đồng như bản án sơ thẩm đã tuyên). 

 1.3. Đối với yêu cầu kháng cáo liên quan đến phần quyết định của bản án 
sơ thẩm không chấp nhận yêu cầu phản tố đòi tiền lãi chậm trả của bị đơn: 

 Căn cứ vào lời trình bày thống nhất của đại diện nguyên đơn và đại diện 
bị đơn tại phiên tòa phúc thẩm, có cơ sở để xác định: 

 Vào ngày 25/02/2013, hai bên đã ký Biên bản bàn giao công trình và thỏa 
thuận chấm dứt hợp đồng từ thời điểm này. Sau đó, X đã nhiều lần có văn bản 
gửi I (cụ thể là các văn bản số 521/CC1-QLDA1 ngày 16/4/2013; số 609/CC1-
QLDA1 ngày 08/5/2013; số 787/CC1-QLDA1 ngày 05/6/2013 và số 828/CC1-
QLDA1 ngày 13/6/2013) yêu cầu I phê duyệt “Bảng tổng hợp giá trị thực hiện 
các hạng mục”, bao gồm 8 hạng mục có giá trị quyết toán như đã nêu ở phần 
trên nhằm sớm thanh toán tiền thi công công trình cho X và thanh lý hợp đồng. 
Trong đó, văn bản cuối cùng (số 828/CC1-QLDA1 ngày 13/6/2013) có nêu: Nếu 
I vẫn trì hoãn, không phê duyệt giá trị khối lượng đã thi công để thanh quyết 
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toán thì xem như I đã chấp thuận vì giá trị quyết toán được X tính trên cơ sở 
Bảng khối lượng đã được hai bên ký xác nhận và áp theo đơn giá thỏa thuận 
trong hợp đồng đã ký. Tuy nhiên, I không có văn bản trả lời các văn bản nói trên 
của X. 

 Vào các ngày 31/12/2013, 06/01/2014 và 16/01/2014, đại diện X và I đã 
ký các biên bản “Chuyển giao văn bản”, trong đó có liệt kê các văn bản được 
chuyển giao giữa X và I, bao gồm: Hồ sơ chất lượng; Bản vẽ hoàn công; Biên 
bản nghiệm thu … Sau khi các bên ký các biên bản “Chuyển giao văn bản” nói 
trên, I không có văn bản nào yêu cầu X phải tiếp tục bàn giao hồ sơ nghiệm thu 
hoặc tài liệu khác để được thanh toán giá trị thi công đã thực hiện và thực tế sau 
thời điểm này cho đến khi I khởi kiện ra Tòa án và cho đến khi xét xử sơ thẩm, 
X cũng không tiếp tục chuyển giao bất cứ tài liệu, hồ sơ nào khác cho I liên 
quan đến việc nghiệm thu công trình.  

Mặt khác, tại Đơn xin rút bớt yêu cầu khởi kiện đề ngày 07/8/2018 đã dẫn 
ở trên, chính I cũng đã trình bày:  

“Ngày 28/12/2016, Sở Xây dựng Tp.HCM đã có Văn bản số 19963/SXD-
QLCLXD với nội dung đồng ý cho Chủ đầu tư I tổ chức nghiệm thu hoàn thành 
công trình đưa vào sử dụng. Nội dung nêu trên cũng được Sở Xây dựng Tp.Hồ 
Chí Minh đề cập trong Công văn 3351/TT-TTCĐ2 ngày 24/5/2018 gửi TAND 
Quận 1. 

Thực tế hiện nay là công trình đã xây dựng xong và đưa vào sử dụng. 

Do đó, I cho rằng việc yêu cầu X phải bàn giao toàn bộ hồ sơ chất lượng 
là không còn cần thiết nữa. 

… 

I chúng tôi xác định việc rút yêu cầu khởi kiện nêu trên là hoàn toàn tự 
nguyện.” 

Như vậy, có cơ sở để xác định: Đến ngày 16/01/2014 (ngày các bên ký 
biên bản chuyển giao văn bản cuối cùng), X đã hoàn thành nghĩa vụ bàn giao hồ 
sơ nghiệm thu cũng như hồ sơ chất lượng công trình cho I (theo thỏa thuận tại 
Điều 5.3.2 của Phụ lục hợp đồng thi công xây dựng số IDE/PLHD12-01 ngày 
31/7/2012, hồ sơ nghiệm thu là một bộ phận của hồ sơ chất lượng) và từ thời 
điểm này, I không còn yêu cầu X phải bàn giao hồ sơ nữa. Yêu cầu của X đòi I 
phải thanh toán và quyết toán hợp đồng thi công công trình kể từ ngày 
17/01/2014 là có căn cứ, phù hợp với thỏa thuận của các bên về hồ sơ thanh 
toán, thời hạn thanh toán, quyết toán hợp đồng tại Điều 5.3 (Điều khoản thanh 
toán) của Phụ lục hợp đồng thi công xây dựng số IDE/PLHD12-01 ngày 
31/7/2012 và Điều 24.1 (Quyết toán hợp đồng) của Hợp đồng thi công xây dựng 
IDE/HD10-019 ngày 18/11/2010, phù hợp với quy định tại điểm đ khoản 2 Điều 
75 của Luật Xây dựng năm 2003 (có hiệu lực tại thời điểm các bên giao kết và 
thực hiện hợp đồng). I không thanh toán tiền thi công còn nợ cho X thì phải chịu 
lãi chậm trả kể từ ngày 17/01/2014 theo quy định tại Điều 306 của Luật Thương 
mại năm 2005. 
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 Trong phần quyết định, bản án sơ thẩm cũng đã tuyên buộc I phải thanh 
toán cho X giá trị thi công chưa thanh toán là 11.792.375.353 đồng dựa trên các 
bảng khối lượng thi công hoàn thành đã được I xác nhận và đơn giá thỏa thuận 
trong hợp đồng. 

Do đó, ý kiến của luật sư bảo vệ quyền lợi cho nguyên đơn tại phiên tòa 
phúc thẩm cho rằng hồ sơ của X giao cho I chưa đáp ứng đầy đủ nên chủ đầu tư 
là I chưa có nghĩa vụ thanh toán và từ đó không có nghĩa vụ chịu lãi chậm trả là 
không có căn cứ để chấp nhận. 

Qua các tình tiết của vụ án đã được các bên xác nhận nói trên, việc Tòa án 
cấp sơ thẩm nhận định “Vì đến thời điểm hiện nay, nguyên đơn vẫn không cung 
cấp đầy đủ các hóa đơn chứng từ theo điều khoản thanh toán đã được các bên ký 
kết được quy định cụ thể trong hợp đồng; số tiền yêu cầu thanh toán không được 
nguyên đơn đồng ý xác nhận; kể từ khi ngưng hợp đồng đến nay các bên không 
có biên bản đối chiếu công nợ, không có văn bản yêu cầu thanh toán … nên 
chưa phát sinh nghĩa vụ, việc yêu cầu tính lãi của bị đơn không có cơ sở” để từ 
đó quyết định không chấp nhận yêu cầu của bị đơn đòi nguyên đơn phải chịu lãi 
chậm trả là không có căn cứ, không phù hợp với các tài liệu, chứng cứ và các 
tình tiết khách quan của vụ án, đồng thời cũng mâu thuẫn với quyết định của 
chính bản án sơ thẩm buộc nguyên đơn phải có nghĩa vụ thanh toán tiền thi công 
còn nợ cho bị đơn.  

Do đó, kháng cáo của bị đơn là có căn cứ để chấp nhận, cần sửa bản án sơ 
thẩm về phần nội dung này theo hướng chấp nhận yêu cầu đòi phần chênh lệch 
giữa khoản tiền lãi mà nguyên đơn phải trả cho bị đơn và khoản tiền lãi mà bị 
đơn phải trả cho nguyên đơn. Cụ thể như sau: 

 Khoản tiền lãi mà nguyên đơn phải trả cho bị đơn được tính trên số tiền 
thi công còn nợ 12.329.633.270 đồng từ ngày 17/01/2014 (ngày tiếp theo của 
ngày ký biên bản cuối cùng chuyển giao văn bản giữa các bên) đến ngày xét xử 
sơ thẩm (29/7/2019) (tổng cộng 2.019 ngày nhưng bị đơn chỉ tính 2.017 ngày) 
theo mức lãi suất mà bị đơn yêu cầu là 9%/năm (thấp hơn mức lãi suất nợ quá 
hạn trung bình trên thị trường theo quy định tại Điều 306 của Luật Thương mại 
năm 2005 và bằng với mức lãi suất mà nguyên đơn tính lãi với bị đơn). Số tiền 
lãi được tính ra là: 

  12.329.633.270đ x 9% x 2.017 ngày/365 ngày = 6.132.050.212 đồng  

 Khoản tiền lãi mà bị đơn phải trả cho nguyên đơn theo bản án sơ thẩm đã 
được bị đơn đồng ý cấn trừ là: 4.397.460.087 đồng. 

Như vậy, phần chênh lệch giữa khoản tiền lãi mà nguyên đơn phải trả cho 
bị đơn và khoản tiền lãi mà bị đơn phải trả cho nguyên đơn là: 

6.132.050.212 đồng – 4.397.460.087 đồng = 1.734.590.125 đồng. 

1.4. Đối với yêu cầu kháng cáo liên quan đến phần quyết định của bản án 
sơ thẩm chấp nhận yêu cầu khởi kiện của nguyên đơn đòi tiền lãi chậm trả 
4.397.460.087 đồng: 
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Do bị đơn đã chấp nhận và tự nguyện cấn trừ khoản tiền lãi 4.397.460.087 
đồng mà Tòa án cấp sơ thẩm buộc bị đơn phải trả cho nguyên đơn vào khoản 
tiền lãi mà nguyên đơn phải trả cho bị đơn (6.132.050.212 đồng) như trên đã nêu 
nên kháng cáo của bị đơn yêu cầu sửa bản án sơ thẩm theo hướng không chấp 
nhận yêu cầu đòi tiền lãi của nguyên đơn là có căn cứ để chấp nhận. 

Ngoài ra, phần quyết định của bản án sơ thẩm không tuyên buộc các 
đương sự phải chịu lãi chậm thi hành án là có thiếu sót, không đúng với hướng 
dẫn của Hội đồng Thẩm phán Tòa án nhân dân tối cao tại điểm b khoản 1 Điều 
13 Nghị quyết số 01/2019/NQ-HĐTP ngày 11/01/2019, cần được bổ sung.  

Các phần khác của bản án sơ thẩm không bị kháng cáo, kháng nghị đã có 
hiệu lực pháp luật từ ngày hết hạn kháng cáo, kháng nghị, Hội đồng xét xử phúc 
thẩm không xem xét lại. 

[2]. Về án phí: 

Căn cứ vào Khoản 1 Điều 147, Khoản 2 Điều 148 của Bộ luật Tố tụng 
dân sự năm 2015, các điều 5, 18 và 27 của Pháp lệnh Án phí, lệ phí Tòa án và 
các điều 7 và 29 của Nghị quyết số 326/2016/UBTVQH14 ngày 30 tháng 12 
năm 2016 của Ủy ban Thường vụ quốc hội quy định về mức thu, miễn, giảm, 
thu, nộp, quản lý và sử dụng án phí và lệ phí Tòa án: 

- Công ty TNHH I phải chịu án phí dân sự sơ thẩm trên số tiền phải trả 
cho Tổng công ty X và số tiền yêu cầu không được Tòa án chấp nhận. 

- Tổng công ty X phải chịu án phí dân sự sơ thẩm trên số tiền phải trả cho 
Công ty TNHH I. 

- Về án phí dân sự phúc thẩm: Do Tòa án cấp phúc thẩm sửa bản án sơ 
thẩm nên người kháng cáo là Tổng công ty X không phải chịu án phí phúc thẩm. 

Vì các lẽ trên, 
 

QUYẾT ĐỊNH: 

 Căn cứ vào Khoản 2 Điều 308 và Điều 309 của Bộ luật Tố tụng dân sự 
năm 2015; 

Căn cứ vào Điều 75 của Luật Xây dựng năm 2003, các điều 297 và 306 
của Luật Thương mại năm 2005; 

1. Chấp nhận kháng cáo của Tổng công ty X, sửa bản án sơ thẩm, tuyên 
xử: 

1.1. Đình chỉ xét xử đối với các yêu cầu khởi kiện sau đây của nguyên 
đơn: 

- Yêu cầu bị đơn bàn giao hồ sơ chất lượng, hồ sơ nghiệm thu phần hạng 
mục tầng hầm, tầng trệt, tầng lửng của Công trình Khu căn hộ G. 

- Yêu cầu bồi thường tiền lãi không thu được của khách hàng đặt chỗ mua 
căn hộ do thi công chậm tiến độ 10.104.603.277 đồng. 
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- Yêu cầu bồi thường phí bồi thường cho khách hàng mua căn hộ do chậm 
tiến độ 2.421.272.223 đồng. 

- Yêu cầu bồi thường chi phí lương nhân viên và chi phí tiếp thị 
2.055.164.462 đồng. 

- Yêu cầu bồi thường chi phí điện, phí bảo vệ nhà mẫu 261.317.825 đồng. 

- Yêu cầu bồi thường chi phí quảng cáo 2.605.584.947 đồng. 

- Yêu cầu bồi thường chi phí khấu hao nhà mẫu 2.900.392.015 đồng. 

1.2. Chấp nhận một phần yêu cầu khởi kiện của nguyên đơn, buộc Tổng 
công ty X phải có trách nhiệm thanh toán cho Công ty TNHH I số tiền tạm ứng 
đã nhận còn lại là 7.604.115.664 đồng và tiền phạt do chậm tiến độ là 
4.752.572.290 đồng, tổng cộng là 12.356.687.954 đồng. 

1.3. Không chấp nhận yêu cầu khởi kiện của nguyên đơn đòi Tổng công 
ty X phải trả tiền lãi 4.397.460.087 đồng. 

1.4. Chấp nhận yêu cầu phản tố của bị đơn, buộc Công ty TNHH I phải có 
trách nhiệm thanh toán cho Tổng công ty X số tiền thi công còn nợ là 
12.329.633.270 đồng và số tiền lãi chậm trả là 1.734.590.125 đồng, tổng cộng là 
14.064.223.395 đồng. 

1.5. Về án phí: 

- Công ty TNHH I phải chịu án phí dân sự sơ thẩm là 234.461.683 đồng, 
cấn trừ vào các khoản tiền tạm ứng án phí đã nộp 79.343.822 đồng, 686.324 
đồng và 107.144.104 đồng (theo các biên lai thu tiền số AB/2012/04661 ngày 
04/3/2014, số AB/2012/05525 ngày 22/8/2014 và số AA/2014/0004706 ngày 
15/11/2016 của Chi cục Thi hành án dân sự Quận 1), Công ty TNHH I còn phải 
nộp thêm 47.287.433 đồng. 

- Tổng công ty X phải chịu án phí dân sự sơ thẩm là 120.356.687 đồng, 
cấn trừ vào các khoản tiền tạm ứng án phí 56.739.934 đồng do Tổng công ty X 
– TNHH MTV nộp và 22.536.505 đồng do Tổng công ty X – CTCP nộp (theo 
các biên lai thu tiền số AB/2012/05107 ngày 29/5/2014 và số AA/2017/0023598 
ngày 02/10/2018 của Chi cục Thi hành án dân sự Quận 1), Tổng công ty X còn 
phải nộp thêm 41.080.248 đồng. 

 - Tổng công ty X không phải chịu án phí dân sự phúc thẩm nên được nhận 
lại số tiền tạm ứng án phí phúc thẩm đã nộp 2.000.000 đồng (theo Biên lai thu 
tiền số AA/2018/0007981 ngày 13/8/2019 của Chi cục Thi hành án dân sự Quận 
1). 

1.6. Kể từ ngày có đơn yêu cầu thi hành án của bên được thi hành án, nếu 
bên phải thi hành án không chịu thanh toán các khoản tiền nói trên thì còn phải 
chịu khoản tiền lãi của số tiền còn phải thi hành án theo mức lãi suất nợ quá hạn 
trung bình trên thị trường tại thời điểm thanh toán tương ứng với thời gian chưa 
thi hành án. 

2. Bản án này có hiệu lực pháp luật ngay. 
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3. Trường hợp bản án được thi hành theo quy định tại Điều 2 Luật Thi 
hành án dân sự năm 2008 (đã được sửa đổi, bổ sung năm 2014) thì người được 
thi hành án dân sự, người phải thi hành án dân sự có quyền thỏa thuận thi hành 
án, quyền yêu cầu thi hành án, tự nguyện thi hành án hoặc bị cưỡng chế thi hành 
án theo quy định tại các điều 6, 7, 7a và 9 Luật Thi hành án dân sự; thời hiệu thi 
hành án được thực hiện theo quy định tại Điều 30 Luật Thi hành án dân sự. 

  
Nơi nhận:                                                TM. HỘI ĐỒNG XÉT XỬ PHÚC THẨM 
- TANDTC;                                                               THẨM PHÁN-CHỦ TỌA PHIÊN TÒA 
- TAND cấp cao;    
- VKSND cấp cao;                       
- VKSND TPHCM;                                
- TAND Quận 1; 
- Chi cục THADS Quận 1; 
- Các đương sự;           
- Lưu: VT, hồ sơ vụ án.      
 
                                                                                 Nguyễn Công Phú 

 
 
 
     



 

 

BỘ XÂY DỰNG 
 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

Số: 2984/BXD-KTXD 
V/vhướng dẫn việc bồi thường 

thiệt hại do chậm bàn giao mặt 
bằng làm trượt giá vật liệu của gói 

thầu thi công dự án Xây dựng cơ 

sở hạ tầng Khu tái định cư Ngọc 

Hiệp, TP Nha Trang 

Hà Nội, ngày 29  tháng 7 năm 2021 

Kính gửi : Sở Xây dựng tỉnh Khánh Hòa 

Bộ Xây dựngnhận được văn bản số 1788/SXD-QLXD ngày 17/6/2021 

của Sở Xây dựng tỉnh Khánh Hòa về việc hướng dẫn việc bồi thường thiệt hại 
do chậm bàn giao mặt bằng làm trượt giá vật liệu của gói thầu thi công dự án 

Xây dựng cơ sở hạ tầng Khu tái định cư Ngọc Hiệp, TP Nha Trang. Sau khi 

xem xét, Bộ Xây dựng có ý kiến như sau: 

1. Việc xác định, thanh toán, quyết toán chi phí bồi thường thiệt hại trong 

quá trình thực hiện hợp đồng xây dựng thực hiện theo nội dung hợp đồng đã ký 

kết, phù hợp với hồ sơ mời thầu, hồ sơ dự thầu và các quy định pháp luật áp 

dụng cho hợp đồng. 
2. Theonội dung báo cáo của Xây dựng tỉnh Khánh Hòatại văn bản số 

1788/SXD-QLXD thì: 

-Hợp đồng thi công xây dựng cơ sở Hạ tầng Khu tái định cư Ngọc Hiệp giữa 

Ban QLDA phát triển tỉnh Khánh Hòa và Công ty Cổ phần đầu tư và Xây dựng 

HUD1 được ký ngày 27/4/2017 thuộc phạm vi điều chỉnh chỉnh của Luật Xây 

dựng số 50/2014/QH13 ngày 18/6/2014 và Nghị định số 37/2015/NĐ-CP ngày 

22/4/2015 của Chính phủ quy định chi tiết về hợp đồng xây dựng.  

- Quá trình thực hiện phải kéo dài/gia hạn thời gian thực hiện hợp đồng do 

chậm bàn giao mặt bằng cho Nhà thầu thi công, Hợp đồng phải gia hạn 6 lần và 

đang tiếp tục thực hiện gia hạn đến 30/12/2021. 

- Ngày 12/5/2021, Sở Xây dựngtỉnh Khánh Hòa đã chủ trì tổ chức cuộc họp 

cùng các Sở, ngành và nhận thấy việc nhà thầu đề nghị bồi thường thiệt hại do 

chậm bàn giao mặt bằng làm trượt giá vật liệu của gói thầu thi công là có cơ sở. 

3. Việc bồi thường thiệt hại vi phạm hợp đồng đã được quy định cụ thể 
tại khoản 2, khoản 3, khoản 4, khoản 5, khoản 8 Điều 146 Luật Xây dựng số 

50/2014/QH13. Theo đó, cụ thể đối với các nội dung vướng mắc của Sở Xây 

dựng tỉnh Khánh Hòa nêu tại văn bản số 1788/SXD-QLXD như sau: 

- Về quy trình, thủ tục để thực hiện bồi thường thiệt hại: 

Trường hợp Chủ đầu tư chậm bàn giao mặt bằng thi công hoặc bàn giao 

không đúng với thỏa thuận trong hợp đồng, nếu gây thiệt hại cho nhà thầu thì 

các bên hợp đồng có trách nhiệm tự thương lượng giải quyết. Trường hợp các 

bên hợp đồng không tự thương lượng được thì được giải quyết thông qua hòa 

giải, trọng tài thương mại hoặc tòa án theo quy định của pháp luật. 

- Về thời điểm, phương thức xác định chi phí bồi thường thiệt hại: 



2 

 

 

 

Về nguyên tắc mức bồi thường thiệt hại phải tương đương với mức tổn 

thất của các bên. Thời điểm để xác định thiệt hại là thời điểm bắt đầu xảy ra 

thiệt hại. Các bên căn cứ nội dung đã quy định trong hợp đồng và pháp luật về 
quản lý chi phí;đối chiếu các quy định pháp luật hướng dẫn về việc điều chỉnh 

giá hợp đồng xây dựng làm cơ sở xác định thiệt hại. 

- Về thẩm quyền lập, thẩm định, phê duyệt chi phí bồi thường thiệt hạivà 

quyết toánchi phí bồi thường thiệt hại: 

Chủ đầu tưcó trách nhiệm thẩm định, phê duyệtchi phí bồi thường thiệt 
hại do chậm bàn giao mặt bằng làm cơ sở thanh toán, quyết toán vào hợp đồng 

theo đúng quy định pháp luật.Việc quyết toán hợp đồng được quy định tại 
khoản 1 Điều 22 Nghị định số 37/2015/NĐ-CP.  

- Về nguồn vốn thanh toán chi phí bồi thường thiệt hại: Bộ Xây dựng đề 
nghị Sở Xây dựng tỉnh Khánh Hòa xin ý kiến của các cơ quan quản lý về tài 

chính để được hướng dẫn. 

Sở Xây dựng tỉnh Khánh Hòa căn cứ ý kiến nêu trên triển khai thực 

hiện./. 

 

Nơi nhận : 

- Như trên; 

- TT Bùi Hồng Minh (b/c); 

- Lưu: VT, Cục KTXD. 

TL. BỘ TRƯỞNG 
KT. CỤC TRƯỞNG CỤC KINH TẾ XÂY DỰNG 

PHÓ CỤC TRƯỞNG 
 
 

(đã ký) 

 
 
 

Hoàng Anh Tuấn 
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Đồng Nai hướng dẫn
đăng ký tiêm vaccine
phòng COVID-19

Người lao động nào được hỗ
trợ thêm 1 triệu đồng?

Ngân hàng sẽ sửa Thông tư
01 cho phù hợp với diễn biến
mới của dịch

Bình Dương: Ông Lê Văn
Dũng thuộc đối tượng được
hỗ trợ

Có tính thời gian công tác
trước khi được tuyển dụng
công chức?

TIN MỚI NHẬN

Thủ tướng Phạm Minh
Chính: Kiểm soát tốt
dịch bệnh là yếu tố
quyết định phục hồi
kinh tế

Phân công công tác của Thủ
tướng và các Phó Thủ tướng
Chính phủ

Khẩn trương hoàn thiện Đề
án phát triển thanh toán
không dùng tiền mặt giai
đoạn 2021-2025

Quy định mới về thí điểm
quản lý lao động, tiền lương
đối với Tập đoàn Công
nghiệp - Viễn thông Quân đội

Chủ tịch Quốc hội nêu 3 đề
xuất để IPU hoạt động hiệu
quả hơn nữa

(Chinhphu.vn) – Công ty CP Tư vấn thiết kế và Đầu tư xây dựng
Hồng Hà (Hà Nội) ký hợp đồng thi công hạng mục cấp điện dự án
khu đô thị với Tổng công ty Thương mại vào tháng 5/2017, hình
thức hợp đồng trọn gói. Dự án được triển khai đúng tiến độ, đúng
thiết kế được duyệt.

Hợp đồng trọn gói có được bổ sung khối lượng?

Có được thanh toán chi phí dự phòng trong hợp...

Có được cắt giảm công việc trong hợp đồng trọn...

Trong quá trình thi công có phát sinh, phát giảm một số khối lượng công
việc. Nhưng do nhận thức rõ đây là hợp đồng trọn gói, nên Công ty CP
Tư vấn thiết kế và Đầu tư xây dựng Hồng Hà đã hoàn thiện công trình
đúng thiết kế, không đề nghị chủ đầu tư phát sinh, phát giảm. Hai bên
đã tiến hành nghiệm thu quyết toán công trình. Sau đó, Tổng công ty
Thương mại thuê Công ty Kiểm toán ASEAN kiểm toán công trình.

Trong quá trình kiểm toán, đơn vị kiểm toán đã chiết tính lại khối lượng,
đơn giá hợp đồng và đề nghị chủ đầu tư giảm trừ quyết toán công trình.
Công ty CP Tư vấn thiết kế và Đầu tư xây dựng Hồng Hà không đồng ý
với kết quả của đơn vị kiểm toán và đưa ra các văn bản quy phạm pháp
luật về hợp đồng xây dựng mà đơn vị kiểm toán đã không thực hiện
đúng như: Điểm a, d và đ, Khoản 1, Điều 62 Luật Đấu thầu; Khoản 2,
Điều 92 Nghị định số 63/2014/NĐ-CP của Chính phủ về việc quy định
chi tiết thi hành một số điều của Luật Đấu thầu về lựa chọn nhà thầu;
Nghị định số 37/2015/NĐ-CP của Chính phủ quy định chi tiết về hợp
đồng xây dựng.

Mặt khác, Điểm b, Khoản 3, Điều 15 Thông tư số 09/2016/TT-BTC quy
định về quyết toán dự án hoàn thành thuộc nguồn vốn Nhà nước cũng
không yêu cầu chiết tính lại khối lượng và đơn giá; hay tại Điểm b,
Khoản 3.2.2, Điều 18 của Quyết định số 02/2017/QĐ-KTNN của Kiểm
toán Nhà nước ban hành quy trình kiểm toán dự án đầu tư xây dựng
công trình cũng nêu rõ không chiết tính lại khối lượng cũng như đơn giá
chi tiết đã được cấp có thẩm quyền phê duyệt theo quyết định trúng
thầu.

Công ty CP Tư vấn thiết kế và Đầu tư xây dựng Hồng Hà cho rằng việc
làm của đơn vị kiểm toán nêu trên đã vi phạm vào Điểm c, Khoản 3,
Điều 6 Nghị định số 37/2015/NĐ-CP của Chính phủ quy định chi tiết về
hợp đồng xây dựng, xâm phạm đến quyền và lợi ích hợp pháp của
Công ty. Công ty đã nhiều lần đề nghị chủ đầu tư thực hiện đúng hợp
đồng đã ký, nhưng chủ đầu tư lúng túng với báo cáo kết quả của đơn vị
kiểm toán.

Qua Hệ thống tiếp nhận, trả lời kiến nghị của doanh nghiệp, Công ty CP
Tư vấn thiết kế và Đầu tư xây dựng Hồng Hà đề nghị giải đáp, việc chiết
tính lại khối lượng, đơn giá và đề nghị chủ đầu tư giảm trừ khối lượng
thiếu nhưng không bổ sung khối lượng phát sinh của Công ty Kiểm toán
ASEAN có đúng quy định không?

Về vấn đề này, Bộ Tài chính trả lời như sau:

Công ty CP Tư vấn Thiết kế và Đầu tư xây dụng Hồng Hà không cung
cấp đầy đủ thông tin về hạng mục cấp điện dự án khu đô thị (Quyết định
đầu tư dự án và các thông tin liên quan khác như hình thức lựa chọn
nhà thầu, Quyết định trúng thầu, thời điểm ký kết hợp đồng, nội dung
thỏa thuận trong hợp đồng, nguồn vốn thực hiện dự án ...); do đó, Bộ
Tài chính chưa đủ thông tin để trả lời cụ thể.

Căn cứ Thông tư số 09/2016/TT-BTC ngày 18/1/2016 của Bộ Tài chính
quy định về quyết toán dự án hoàn thành thuộc nguồn vốn Nhà nước có

Đọc nhiều

Các bài phát biểu của Thủ tướng

Cần tiếp tục chăm lo tốt hơn để đáp ứng nhu cầu
học tập của...

Tận dụng cơ hội phòng, chống đại dịch COVID-19
để chuyển đổi số*

Việt Nam cam kết tiếp tục nỗ lực với quyết tâm
cao nhất cùng cộng...
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phạm vi điều chỉnh đối với các dự án đầu tư sử dụng vốn Nhà nước và
có đối tượng áp dụng đối với cơ quan, tổ chức, cá nhân có liên quan
đến quyết toán dự án hoàn thành thuộc nguồn vốn Nhà nước.

Do vậy, căn cứ các quy định của pháp luật hiện hành, Bộ Tài chính có ý
kiến trả lời đối với cơ quan, tổ chức, cá nhân có liên quan đến quyết
toán dự án hoàn thành thuộc nguồn vốn Nhà nước như sau:

Quy định của pháp luật về hợp đồng trọn gói

Điểm a và d, Khoản 1, Điều 62 Luật Đấu thầu số 43/2013/QH13 quy
định về hợp đồng trọn gói như sau:

“a) Hợp đồng trọn gói là hợp đồng có giá cố định trong suốt thời gian
thực hiện đối với toàn bộ nội dung công việc trong hợp đồng. Việc thanh
toán đối với hợp đồng trọn gói được thực hiện nhiều lần trong quá trình
thực hiện hoặc thanh toán một lần khi hoàn thành hợp đồng. Tổng số
tiền mà nhà thầu được thanh toán cho đến khi hoàn thành các nghĩa vụ
theo hợp đồng bằng đúng giá ghi trong hợp đồng;….

d) Đối với gói thầu xây lắp, trong quá trình thương thảo, hoàn thiện hợp
đồng, các bên liên quan cần rà soát lại bảng khối lượng công việc theo
thiết kế được duyệt; nếu nhà thầu hoặc bên mời thầu phát hiện bảng số
lượng, khối lượng công việc chưa chính xác so với thiết kế, bên mời
thầu báo cáo chủ đầu tư xem xét, quyết định việc điều chỉnh khối lượng
công việc để bảo đảm phù hợp với thiết kế”.

Tại Khoản 4, Điều 144 Luật Xây dựng số 50/2014/QH13 quy định: “Đối
với hợp đồng trọn gói, việc thanh toán được thực hiện theo tỷ lệ phần
trăm giá hợp đồng hoặc giá công trình, hạng mục công trình, khối lượng
công việc tương ứng với giai đoạn thanh toán được các bên thỏa thuận
trong hợp đồng”.

Theo Nghị định số 37/2015/NĐ-CP ngày 22/4/2015 của Chính phủ quy
định chi tiết về hợp đồng xây dựng:

- Điểm a, Khoản 3, Điều 6 quy định: “Hợp đồng xây dựng có hiệu lực là
cơ sở pháp lý cao nhất mà bên giao thầu, bên nhận thầu và các bên liên
quan có nghĩa vụ thực hiện”.

- Điểm a, Khoản 3, Điều 15 quy định: “Giá hợp đồng trọn gói là giá hợp
đồng không thay đổi trong suốt quá trình thực hiện hợp đồng đối với
khối lượng các công việc thuộc phạm vi hợp đồng đã ký kết, trừ trường
hợp bất khả kháng và thay đổi phạm vi công việc phải thực hiện”.

- Khoản 4, Điều 19 quy định: “Đối với hợp đồng trọn gói: Thanh toán
theo tỷ lệ phần trăm giá hợp đồng hoặc giá công trình, hạng mục công
trình, khối lượng công việc tương ứng với các giai đoạn thanh toán mà
các bên đã thỏa thuận trong hợp đồng, khi thanh toán không đòi hỏi có
xác nhận khối lượng hoàn thành chi tiết”.

Thanh toán dự án hoàn thành thuộc nguồn vốn ngân sách Nhà
nước

Quy định về thanh toán dự án hoàn thành thuộc nguồn vốn ngân sách
Nhà nước áp dụng hình thức hợp đồng trọn gói tại Thông tư số
08/2016/TT-BTC ngày 18/01/2016 và Thông tư số 108/2016/TT-BTC
ngày 30/6/2016 của Bộ Tài chính quy định về quản lý, thanh toán vốn
đầu tư sử dụng nguồn vốn ngân sách Nhà nước:

- Điểm a, Khoản 1, Điều 9 quy định nguyên tắc thanh toán khối lượng
hoàn thành đối với hợp đồng trọn gói như sau: “Thanh toán theo tỷ lệ
phần trăm giá hợp đồng hoặc giá công trình, hạng mục công trình, khối
lượng công việc tương ứng với các giai đoạn thanh toán mà các bên đã
thỏa thuận trong hợp đồng, khi thanh toán không yêu cầu có xác nhận
khối lượng hoàn thành chi tiết”.

- Khoản 3, Điều 16 quy định trách nhiệm đối với chủ đầu tư: “2. Thực
hiện việc nghiệm thu khối lượng, lập hồ sơ thanh toán và đề nghị thanh
toán cho nhà thầu theo thời gian quy định của hợp đồng.

3. Chịu trách nhiệm trước pháp luật và người có thẩm quyền về việc tổ
chức thực hiện lựa chọn nhà thầu theo quy định của Luật Đấu thầu và
các văn bản hướng dẫn; chịu trách nhiệm về tính chính xác của khối
lượng thực hiện, đơn giá và giá trị đề nghị thanh toán; bảo đảm tính hợp
pháp của các số liệu, tài liệu trong hồ sơ cung cấp cho Kho bạc Nhà
nước và các cơ quan chức năng của Nhà nước”.

Tại điểm A16 Mục III Chuẩn mực kiểm toán Việt Nam số 1000 Kiểm
toán báo cáo quyết toán dự án hoàn thành ban hành kèm theo Thông tư
số 67/2015/TT-BTC ngày 8/5/2015 của Bộ Tài chính ban hành Chuẩn
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mực kiểm toán Việt Nam về kiểm toán báo cáo quyết toán dự án hoàn
thành quy định kiểm toán chi phí đầu tư do các nhà thầu thực hiện theo
hợp đồng như sau:

“Khi kiểm tra chi phí đầu tư do các nhà thầu thực hiện theo hợp đồng,
kiểm toán viên kiểm tra giá trị quyết toán các hợp đồng tùy thuộc vào
từng hình thức giá hợp đồng và các điều khoản cụ thể của hợp đồng để
đưa ra các thủ tục kiểm toán phù hợp. Thủ tục kiểm toán chi phí đầu tư
đối với từng hình thức giá hợp đồng được thiết kế phù hợp với:

a) Tính chất, phương pháp xác định, hồ sơ thanh toán của từng hình
thức giá hợp đồng theo quy định của Nhà nước từng thời kỳ;

b) Nội dung kiểm tra chi phí theo quy định về quyết toán dự án hoàn
thành của Nhà nước từng thời kỳ;

c) Quy trình kiểm tra theo hướng dẫn của doanh nghiệp kiểm toán hoặc
hướng dẫn của Tổ chức nghề nghiệp về kiểm toán”.

Quy định về quyết toán dự án hoàn thành thuộc nguồn vốn Nhà nước
áp dụng hình thức hợp đồng trọn gói tại Thông tư số 09/2016/TT-BTC
ngày 18/1/2016 của Bộ Tài chính quy định về quyết toán dự án hoàn
thành thuộc nguồn vốn Nhà nước:

- Tại Điểm b, Khoản 3, Điều 15 quy định:

“b) Thẩm tra đối với gói thầu hợp đồng theo hình thức “hợp đồng trọn
gói”:

- Đối chiếu nội dung công việc, khối lượng thực hiện trong bảng tính giá
trị đề nghị quyết toán A-B với biên bản nghiệm thu khối lượng công việc
hoàn thành và các yêu cầu của hợp đồng để xác định khối lượng công
việc hoàn thành đã được nghiệm thu đúng quy định;

- Đối chiếu đơn giá trong bảng tính giá trị đề nghị quyết toán A-B với
đơn giá ghi trong bảng tính giá trị hợp đồng; khi nhà thầu thực hiện đầy
đủ các yêu cầu, nội dung công việc, đúng khối lượng công việc hoàn
thành và đơn giá ghi trong hợp đồng, bảng tính giá hợp đồng; thì giá trị
quyết toán đúng bảng giá trọn gói của hợp đồng đã ký. Không chiết tính
lại khối lượng cũng như đơn giá chi tiết đã được cấp có thẩm quyền phê
duyệt theo quyết định trúng thầu”.

- Tại Điểm c, Khoản 1, Điều 26 quy định trách nhiệm của chủ đầu tư:
“Chịu trách nhiệm trước pháp luật, cơ quan thẩm tra quyết toán về tính
pháp lý của hồ sơ quyết toán và tính đúng đắn của số liệu đề nghị quyết
toán; tính chính xác của khối lượng do chủ đầu tư và nhà thầu nghiệm
thu đưa vào báo cáo quyết toán; tính phù hợp của đơn giá do chủ đầu
tư và nhà thầu đã thống nhất ghi trong hợp đồng”.

Tại Điểm b, Khoản 5, Điều 26 quy định trách nhiệm của cơ quan thẩm
tra, phê duyệt quyết toán: “Tổ chức thẩm tra báo cáo quyết toán dự án
hoàn thành đầy đủ nội dung, yêu cầu theo quy định: Hướng dẫn chủ
đầu tư giải quyết các vướng mắc phát sinh trong quá trình quyết toán
dự án hoàn thành; chịu trách nhiệm trước pháp luật về kết quả trực tiếp
thẩm tra trên cơ sở hồ sơ quyết toán do chủ đầu tư cung cấp”.

Căn cứ các quy định của Luật Đấu thầu, Luật Xây dựng, các Nghị định
hướng dẫn và trách nhiệm của chủ đầu tư, nhà thầu nêu trên; trong quá
trình thương thảo, hoàn thiện hợp đồng; chủ đầu tư, nhà thầu và các
bên có liên quan phải rà soát lại bảng khối lượng công việc theo thiết kế
được duyệt, đồng thời, chủ đầu tư và nhà thầu chịu trách nhiệm về tính
chính xác của khối lượng nghiệm thu đưa vào báo cáo quyết toán và
tính phù hợp của đơn giá thống nhất ghi trong hợp đồng.

Việc thanh toán, quyết toán chi phí xây dựng đối với gói thầu hợp đồng
theo hình thức hợp đồng trọn gói thực hiện theo quy định của pháp luật
về hợp đồng trọn gói nêu trên.
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