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BỘ THÔNG TIN VÀ TRUYỀN THÔNG

BỘ THÔNG TIN VÀ
TRUYỀN THÔNG_________

Số: 28/2010/TT-BTTTT

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc________________________

Hà Nội, ngày 13 tháng 12 năm 2010

 

 THÔNG TƯ
Quy định nội dung giám sát thi công dự án ứng dụng công nghệ thông tin 

sử dụng nguồn vốn ngân sách nhà nước 

Căn cứ Luật Công nghệ thông tin ngày 29 tháng 6 năm 2006;

Căn cứ Nghị định số 64/2007/NĐ-CP ngày 10 tháng 4 năm 2007 của Chính phủ 
về ứng dụng công nghệ thông tin trong hoạt động của cơ quan nhà nước;

Căn cứ Nghị định số 102/2009/NĐ-CP ngày 06 tháng 11 năm 2009 của Chính 
phủ về quản lý đầu tư ứng dụng công nghệ thông tin sử dụng nguồn vốn ngân sách 
nhà nước;

Căn cứ Nghị định số 187/2007/NĐ-CP ngày 25 tháng 12 năm 2007 của Chính 
phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Thông tin 
và Truyền thông; 

Theo đề nghị của Cục trưởng Cục Ứng dụng công nghệ thông tin,

QUY ĐỊNH: 

Chương I

QUY ĐỊNH CHUNG

Điều 1. Phạm vi điều chỉnh 

Thông tư này quy định nội dung giám sát thi công, quyền và trách nhiệm của tổ 
chức, cá nhân trong công tác giám sát thi công dự án ứng dụng công nghệ thông tin 
sử dụng nguồn vốn ngân sách nhà nước.
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Điều 2. Đối tượng áp dụng

1. Thông tư này áp dụng đối với cơ quan, tổ chức và cá nhân tham gia hoạt động 
giám sát thi công dự án ứng dụng công nghệ thông tin sử dụng nguồn vốn ngân sách 
nhà nước. 

2. Khuyến khích các tổ chức, cá nhân tham gia hoạt động giám sát thi công dự 
án ứng dụng công nghệ thông tin sử dụng nguồn vốn khác áp dụng các quy định tại 
Thông tư này.

Điều 3. Nguyên tắc giám sát thi công dự án ứng dụng công nghệ thông tin

1. Các dự án trong quá trình thi công phải được thực hiện giám sát thi công nhằm 
quản lý khối lượng, chất lượng, tiến độ, đảm bảo an toàn phòng, chống cháy, nổ, an 
toàn vận hành, vệ sinh công nghiệp tại hiện trường phục vụ các công tác lắp đặt, cài 
đặt, hiệu chỉnh vật tư, thiết bị công nghệ thông tin, phụ kiện và phần mềm thương 
mại, hoặc phát triển, nâng cấp, chỉnh sửa phần mềm nội bộ, cơ sở dữ liệu.

2. Chủ đầu tư có thể thuê tổ chức, cá nhân để thực hiện nhiệm vụ giám sát thi 
công hoặc tự thực hiện khi có đủ điều kiện năng lực bằng cách thành lập tổ tư vấn 
giám sát thi công hoặc giao nhiệm vụ cho cá nhân đủ điều kiện năng lực (dưới đây 
gọi chung là tư vấn giám sát thi công).

3. Các tổ chức, cá nhân thực hiện giám sát thi công phải đáp ứng các điều kiện 
năng lực quy định tại Điều 69, Điều 71 Nghị định số 102/2009/NĐ-CP ngày 06 
tháng 11 năm 2009 của Chính phủ về quản lý đầu tư ứng dụng công nghệ thông tin 
sử dụng nguồn vốn ngân sách nhà nước (dưới đây gọi tắt là Nghị định số 102/2009/
NĐ-CP).

Điều 4. Yêu cầu giám sát thi công dự án ứng dụng công nghệ thông tin 

Việc giám sát thi công dự án ứng dụng công nghệ thông tin phải bảo đảm các 
yêu cầu sau đây:

1. Thực hiện ngay từ giai đoạn chuẩn bị thi công dự án.

2. Thường xuyên, có hệ thống trong quá trình thi công. 

3. Tuân thủ hợp đồng (hoặc nhiệm vụ được giao đối với trường hợp chủ đầu tư 
tự thực hiện), thiết kế thi công được duyệt, hệ thống danh mục tiêu chuẩn kỹ thuật 
công nghệ thông tin và các yêu cầu đối với giải pháp ứng dụng công nghệ thông tin 
được áp dụng. 

4. Trung thực, khách quan, minh bạch, không vụ lợi.
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Chương II
NỘI DUNG GIÁM SÁT THI CÔNG DỰ ÁN ỨNG DỤNG 

CÔNG NGHỆ THÔNG TIN

Điều 5. Điều kiện thi công
Trước khi thi công, tư vấn giám sát thi công tiến hành:

1. Kiểm tra đảm bảo có mặt bằng thi công đối với xây lắp mạng, lắp đặt vật tư, 
thiết bị công nghệ thông tin, phụ kiện và phần mềm thương mại.

2. Kiểm tra đảm bảo có hợp đồng giao nhận thầu.

3. Kiểm tra đảm bảo có hồ sơ thiết kế thi công đã được phê duyệt.

4. Kiểm tra có kế hoạch thi công chi tiết của đơn vị thi công lập.

5. Kiểm tra biện pháp đảm bảo an toàn phòng, chống cháy, nổ, an toàn vận hành, 
vệ sinh công nghiệp tại hiện trường đối với xây lắp mạng, lắp đặt vật tư, thiết bị công 
nghệ thông tin và phụ kiện.

Điều 6. Sự phù hợp về năng lực của nhà thầu thi công đối với hồ sơ dự thầu 
và hợp đồng

Trước khi thi công, tư vấn giám sát thi công tiến hành:

1. Kiểm tra nhân lực nhà thầu tham gia thi công.

2. Kiểm tra điều kiện năng lực của chỉ huy thi công tại hiện trường theo quy định 
tại Điều 70 Nghị định số 102/2009/NĐ-CP đối với thi công xây lắp mạng, lắp đặt vật 
tư, thiết bị công nghệ thông tin và phụ kiện.

3. Kiểm tra thiết bị thi công của nhà thầu. Đối với phần mềm nội bộ, cơ sở dữ 
liệu phải kiểm tra công cụ phát triển phần mềm và các công cụ khác.

4. Kiểm tra quy trình đảm bảo chất lượng của nhà thầu trong trường hợp chủ đầu 
tư yêu cầu.

5. Kiểm tra phòng thí nghiệm và các cơ sở sản xuất vật tư, thiết bị công nghệ 
thông tin phục vụ thi công của nhà thầu thi công (nếu có nêu trong hồ sơ dự thầu, 
hợp đồng).

6. Kiểm tra việc ứng vốn của nhà thầu để thực hiện hợp đồng theo cam kết của 
nhà thầu (nếu có nêu trong hồ sơ dự thầu, hợp đồng).

Điều 7. Chất lượng vật tư, thiết bị công nghệ thông tin trước khi lắp đặt 
Trước khi thi công, tư vấn giám sát thi công tiến hành:
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1. Kiểm tra giấy chứng nhận chất lượng của nhà sản xuất, kiểm tra chứng nhận 
hợp quy, kết quả kiểm định thiết bị của các tổ chức được cơ quan nhà nước có thẩm 
quyền công nhận đối với vật tư, thiết bị công nghệ thông tin lắp đặt trong dự án được 
nêu trong hồ sơ dự thầu trước khi đưa vào thi công.

2. Kiểm tra các thông số kỹ thuật của các vật tư, thiết bị công nghệ thông tin so 
với các thông số kỹ thuật ghi trong hợp đồng và hồ sơ thiết kế thi công trước khi đưa 
vào thi công.

3. Vật tư, thiết bị công nghệ thông tin trước khi lắp đặt phải được kiểm tra chất 
lượng. Khi nghi ngờ các kết quả kiểm tra, kiểm định, đơn vị tư vấn giám sát thi công 
phải kết hợp với chủ đầu tư thực hiện kiểm tra trực tiếp vật tư, thiết bị công nghệ 
thông tin lắp đặt trong dự án. Trường hợp các vật tư, thiết bị công nghệ thông tin 
không phù hợp với công nghệ, không đúng tính năng sử dụng so với thiết kế thi công 
được duyệt, hồ sơ dự thầu phải được đưa khỏi khu vực thi công.

Biên bản nghiệm thu vật tư, thiết bị công nghệ thông tin lập theo mẫu tại Phụ 
lục I.

Điều 8. Giám sát trong quá trình thi công
Trong quá trình thi công, tư vấn giám sát thi công tiến hành:
1. Lập và ghi nhật ký giám sát thi công. Nội dung nhật ký giám sát thi công quy 

định chi tiết tại Điều 14 Thông tư này. 
2. Đối với xây lắp mạng, lắp đặt vật tư, thiết bị công nghệ thông tin, phụ kiện và 

phần mềm thương mại:
a) Kiểm tra và giám sát thường xuyên, liên tục, có hệ thống quá trình nhà thầu 

thi công triển khai các công việc tại hiện trường. Kết quả kiểm tra đều phải được ghi 
vào nhật ký giám sát thi công;

b) Kiểm tra biện pháp thi công của nhà thầu (đối với trường hợp thi công 
phức tạp);

c) Kiểm tra số lượng, hình thức bên ngoài, bên trong của các thiết bị công nghệ 
thông tin;

d) Kiểm tra bản quyền của phần mềm thương mại (tính hợp pháp, số lượng);
đ) Tham gia công tác nghiệm thu vận hành thử. Khi quá trình vận hành thử đạt 

yêu cầu, tư vấn giám sát thi công và các bên tham gia tiến hành lập biên bản nghiệm 
thu vận hành thử thiết bị công nghệ thông tin theo mẫu tại Phụ lục II;

e) Tham gia công tác nghiệm thu lắp đặt thiết bị công nghệ thông tin. Khi quá 
trình lắp đặt thiết bị đạt yêu cầu chất lượng, tư vấn giám sát thi công và các bên tham 
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gia tiến hành lập biên bản nghiệm thu lắp đặt thiết bị công nghệ thông tin theo mẫu 
tại Phụ lục III.

3. Đối với phần mềm nội bộ, cơ sở dữ liệu: 
a) Kiểm tra và giám sát quá trình nhà thầu triển khai các công việc tại hiện 

trường theo tiến độ thi công chi tiết. Kết quả kiểm tra đều phải được ghi vào nhật ký 
giám sát thi công;

b) Giám sát quá trình kiểm thử, vận hành thử:
Tư vấn giám sát thi công có trách nhiệm tổng hợp kết quả kiểm thử, vận hành 

thử vào Báo cáo kết quả giám sát thi công. Việc kiểm thử, vận hành thử theo hướng 
dẫn tại Điều 46 Nghị định số 102/2009/NĐ-CP. 

Tư vấn giám sát thi công và các bên tham gia tiến hành lập biên bản nghiệm thu 
kiểm thử, vận hành thử theo mẫu tại Phụ lục IV.

4. Tham gia công tác nghiệm thu, bàn giao sản phẩm của dự án hoặc hạng mục 
dự án. Khi công tác nghiệm thu đạt yêu cầu chất lượng, tiến hành lập biên bản 
nghiệm thu bàn giao sản phẩm dự án ứng dụng công nghệ thông tin theo mẫu tại Phụ 
lục V.

5. Phối hợp với các bên liên quan giải quyết những vướng mắc, phát sinh trong 
quá trình thi công.

6. Phát hiện sai sót, bất hợp lý về thiết kế thi công để điều chỉnh hoặc yêu cầu 
nhà thầu thiết kế điều chỉnh.

7. Xác nhận hồ sơ hoàn công: trong quá trình triển khai thực hiện dự án đơn vị 
giám sát thi công ký xác nhận vào các bản vẽ thực tế triển khai thi công.

8. Tổng hợp các biên bản, lập hồ sơ báo cáo giám sát thi công trình chủ đầu tư, 
đồng thời đề nghị chủ đầu tư tiến hành công tác tổng nghiệm thu bàn giao toàn bộ 
các sản phẩm của dự án. Biên bản tổng nghiệm thu bàn giao toàn bộ các sản phẩm 
của dự án lập theo mẫu tại Phụ lục VI. Nội dung báo cáo kết quả giám sát thi công 
quy định tại Điều 15 Thông tư này.

Điều 9. Giám sát chất lượng thi công đối với hình thức tổng thầu 
1. Trường hợp thực hiện hình thức tổng thầu thi công và tổng thầu 

thiết kế, cung ứng vật tư thiết bị, thi công (EPC):
a) Tư vấn giám sát thi công thực hiện các công việc quy định tại Điều 5, Điều 6 

và Điều 7 Thông tư này đối với tổng thầu và các nhà thầu phụ;
b) Tư vấn giám sát thi công thực hiện kiểm tra và giám sát theo quy định tại 

Điều 8 Thông tư này đối với tổng thầu;
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c) Tư vấn giám sát thi công tham gia cùng tổng thầu kiểm tra và giám sát thi 
công của các nhà thầu phụ. 

2. Trường hợp thực hiện theo hình thức chìa khóa trao tay:
a) Chủ đầu tư phê duyệt tiến độ thi công dự án và thời điểm nghiệm thu hoàn 

thành dự án;
b) Trước khi nghiệm thu hoàn thành dự án, chủ đầu tư tiếp nhận tài liệu và kiểm 

định chất lượng nếu thấy cần thiết làm căn cứ để nghiệm thu. 
Điều 10. Giám sát khối lượng thi công
Trong quá trình giám sát thi công dự án, tư vấn giám sát thi công thực hiện:
1. Giám sát thi công theo khối lượng của thiết kế thi công được phê duyệt.
2. Tính toán và xác nhận khối lượng thi công do nhà thầu thi công đã hoàn 

thành theo thời gian hoặc giai đoạn thi công và đối chiếu với thiết kế thi công 
được duyệt. Nếu có phát sinh khối lượng, phần phát sinh đó phải được chủ đầu tư 
phê duyệt. Kết quả phê duyệt phần khối lượng phát sinh đó là cơ sở để thanh toán, 
quyết toán dự án.

Điều 11. Giám sát tiến độ thi công
Trong quá trình giám sát thi công dự án, tư vấn giám sát thi công thực hiện: 
1. Kiểm tra việc nhà thầu thi công lập tiến độ thi công trước khi triển khai thi 

công. Tiến độ thi công phải phù hợp với tổng tiến độ của dự án đã được phê duyệt.
2. Kiểm tra việc lập tiến độ thi công cho từng giai đoạn, tháng, quý, năm đối với 

dự án có quy mô lớn và thời gian thi công kéo dài. 
3. Kiểm tra việc nhà thầu thi công lập tiến độ thi công chi tiết, bố trí xen kẽ kết 

hợp các công việc cần thực hiện.
4. Theo dõi, giám sát tiến độ thi công. 
5. Đề xuất với chủ đầu tư, nhà thầu thi công và các bên liên quan điều chỉnh tiến 

độ thi công trong trường hợp tiến độ thi công ở một số giai đoạn bị kéo dài. Trường 
hợp xét thấy tiến độ tổng thể của dự án bị kéo dài, chủ đầu tư phải báo cáo người 
quyết định đầu tư để quyết định việc điều chỉnh tổng tiến độ dự án.

6. Đề xuất chủ đầu tư phạt vi phạm và yêu cầu nhà thầu thi công bồi thường thiệt 
hại khi kéo dài tiến độ thi công gây thiệt hại cho chủ đầu tư.

Điều 12. Bảo đảm an toàn phòng, chống cháy, nổ, an toàn vận hành và vệ 
sinh công nghiệp tại hiện trường trong quá trình thi công

Trong quá trình giám sát thi công dự án, tư vấn giám sát thi công thực hiện:
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1. Kiểm tra việc nhà thầu thi công lập các biện pháp đảm bảo an toàn cho người 
tham gia thi công.

2. Yêu cầu các bên thỏa thuận biện pháp đảm bảo an toàn phòng, chống cháy, 
nổ, an toàn vận hành khi liên quan đến nhiều bên.

3. Yêu cầu nhà thầu thi công phải thể hiện công khai các biện pháp an toàn phòng, 
chống cháy, nổ, nội quy về an toàn vận hành để mọi người biết và chấp hành.

4. Cùng nhà thầu thi công và các bên có liên quan xử lý và báo cáo cơ quan quản 
lý nhà nước về an toàn lao động theo quy định pháp luật khi có sự cố về an toàn lao 
động. 

5. Kiểm tra việc nhà thầu thi công thực hiện các biện pháp đảm bảo vệ sinh công 
nghiệp theo các quy định hiện hành của Nhà nước.

6. Kiểm tra việc bảo vệ hạ tầng kỹ thuật, trang thiết bị được lắp đặt trong vùng, 
khu vực, địa điểm thi công của dự án (nếu có). Trong trường hợp gây hư hại, hỏng 
hóc, ảnh hưởng tới vùng, khu vực, địa điểm thi công, tư vấn giám sát thi công phối 
hợp với nhà thầu thi công, chủ đầu tư tiến hành lập biên bản hiện trường đồng thời 
đề xuất chủ đầu tư yêu cầu nhà thầu thi công phải bồi thường thiệt hại.

Điều 13. Quản lý thay đổi trong thi công
Trong quá trình thi công, trường hợp phát hiện những yếu tố bất hợp lý hoặc xuất 

hiện yếu tố mới nếu không thay đổi thiết kế thi công sẽ ảnh hưởng đến chất lượng 
đầu tư của dự án, tiến độ thi công, biện pháp thi công và hiệu quả đầu tư của dự án, 
tư vấn giám sát thi công báo cáo chủ đầu tư đồng thời lập biên bản hiện trường theo 
mẫu tại Phụ lục VII.

Điều 14. Nhật ký giám sát thi công
1. Đối với giám sát thi công xây lắp mạng, lắp đặt vật tư, thiết bị công nghệ 

thông tin, phụ kiện và phần mềm thương mại.
Việc ghi nhật ký phải thường xuyên, kể cả những ngày nghỉ. Nội dung nhật ký 

giám sát thi công gồm:
a) Mô tả tóm tắt quá trình thi công;
b) Diễn biến tình hình thi công hàng ngày;
c) Tình trạng thực tế của vật tư, vật liệu, thiết bị sử dụng;
d) Những sai lệch so với hồ sơ thiết kế thi công, ghi rõ nguyên nhân, kèm theo 

biện pháp sửa chữa (nếu có).
2. Đối với giám sát thi công phát triển, nâng cấp, chỉnh sửa phần mềm nội bộ, 

cơ sở dữ liệu.
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Việc ghi nhật ký theo mốc thời gian. Nội dung nhật ký giám sát thi công gồm:
a) Xác nhận khối lượng công việc hoàn thành theo kế hoạch, tiến độ thi công chi 

tiết do nhà thầu thi công lập;
b) Xác nhận kết quả kiểm thử, vận hành thử đối với công việc được hoàn 

thành; 
c) Những sai lệch so với hồ sơ thiết kế thi công, ghi rõ nguyên nhân, kèm theo 

biện pháp sửa chữa (nếu có).
Điều 15. Báo cáo kết quả giám sát thi công
Báo cáo kết quả giám sát thi công là cơ sở để chủ đầu tư tổ chức nghiệm thu bàn 

giao. Nội dung Báo cáo kết quả giám sát thi công gồm:
1. Thông tin chung của dự án:
a) Tên dự án;
b) Tên hạng mục;
c) Địa điểm;
d) Tên chủ đầu tư;
đ) Tên tổ chức thi công;
e) Tên tổ chức tư vấn thiết kế thi công;
g) Tên tổ chức tư vấn giám sát thi công.
2. Nội dung giám sát:
a) Điều kiện thi công;
b) Sự phù hợp về năng lực của nhà thầu thi công đối với hồ sơ dự thầu và hợp đồng;
c) Chất lượng vật tư, thiết bị công nghệ thông tin trước khi lắp đặt; 
d) Chất lượng thi công;
đ) Khối lượng thi công;
e) Tiến độ thi công;
g) An toàn lao động và bảo vệ môi trường; 
h) Thay đổi trong thi công.
3. Kết luận và kiến nghị.
4. Các phụ lục: 
a) Nhật ký giám sát thi công;

b) Các biên bản.
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Chương III
QUYỀN VÀ TRÁCH NHIỆM CỦA TỔ CHỨC, CÁ NHÂN 

TRONG CÔNG TÁC GIÁM SÁT THI CÔNG 

Điều 16. Quyền và trách nhiệm của chủ đầu tư trong việc thuê đơn vị tư vấn 
giám sát thi công dự án ứng dụng công nghệ thông tin 

1. Chủ đầu tư của dự án có các quyền sau đây:

a) Thuê tổ chức tư vấn, cá nhân thực hiện giám sát thi công có đủ điều kiện năng 
lực giám sát thi công dự án ứng dụng công nghệ thông tin theo quy định tại Điều 69, 
Điều 71 Nghị định số 102/2009/NĐ-CP;

b) Đàm phán, ký kết hợp đồng tư vấn giám sát thi công, theo dõi, giám sát việc 
thực hiện hợp đồng; 

c) Thay đổi hoặc yêu cầu tổ chức tư vấn giám sát thay đổi người giám sát trong 
trường hợp người giám sát không thực hiện đúng quy định;

d) Đình chỉ thực hiện hoặc chấm dứt hợp đồng tư vấn giám sát thi công dự án 
theo quy định của pháp luật;

đ) Các quyền khác theo quy định của pháp luật.

2. Chủ đầu tư dự án có các trách nhiệm sau đây:

a) Thông báo cho các bên liên quan về quyền và trách nhiệm của tư vấn giám 
sát thi công dự án;

b) Xử lý kịp thời những đề xuất của tổ chức, cá nhân giám sát thi công;

c) Thực hiện đầy đủ các trách nhiệm đã thỏa thuận trong hợp đồng tư vấn giám 
sát thi công dự án;

d) Không được thông đồng hoặc dùng ảnh hưởng của mình để áp đặt làm sai 
lệch kết quả giám sát thi công dự án;

đ) Lưu trữ hồ sơ giám sát thi công dự án;

e) Chịu trách nhiệm khi lựa chọn tư vấn giám sát thi công không đủ điều kiện 
năng lực giám sát thi công dự án, nghiệm thu khối lượng không đúng, sai thiết kế thi 
công và các hành vi vi phạm khác gây thiệt hại do lỗi của mình gây ra;

g) Các trách nhiệm khác theo quy định pháp luật.

Điều 17. Quyền và trách nhiệm của nhà thầu giám sát thi công 
1. Nhà thầu giám sát thi công có các quyền sau đây:
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a) Nghiệm thu xác nhận khi dự án đã thi công bảo đảm đúng thiết kế thi công 
được duyệt, hệ thống danh mục tiêu chuẩn kỹ thuật công nghệ thông tin, các yêu cầu 
đối với giải pháp ứng dụng công nghệ thông tin được áp dụng và bảo đảm chất lượng;

b) Yêu cầu nhà thầu thi công thực hiện theo đúng hợp đồng, hồ sơ thiết kế thi 
công được phê duyệt;

c) Bảo lưu các ý kiến của mình đối với công việc giám sát do mình đảm nhận;
d) Từ chối nghiệm thu các thiết bị đã lắp đặt xong khi các bộ phận của thiết bị 

chưa được nghiệm thu từng phần hoặc chưa sửa chữa hết các sai sót ghi trong biên 
bản nghiệm thu từng phần trước đó;

đ) Không ký biên bản nghiệm thu nếu lắp đặt không đúng thiết kế, không đúng 
quy trình, quy phạm kỹ thuật hoặc không đúng kỹ thuật của nhà chế tạo đã ghi trong 
thuyết minh kỹ thuật của thiết bị;

e) Kiến nghị với chủ đầu tư chấm dứt hợp đồng với nhà thầu thi công trong 
trường hợp nhà thầu thi công không tuân thủ quy trình đảm bảo chất lượng mà nhà 
thầu đã cam kết với chủ đầu tư;

h) Các quyền khác theo quy định của pháp luật.
2. Nhà thầu giám sát thi công có các trách nhiệm sau đây:
a) Thực hiện công việc giám sát theo đúng hợp đồng đã ký kết;
b) Không nghiệm thu khối lượng thi công không bảo đảm chất lượng và các tiêu 

chuẩn kỹ thuật theo hồ sơ thiết kế thi công được phê duyệt;
c) Đề xuất với chủ đầu tư dự án những bất hợp lý về thiết kế thi công để kịp thời 

sửa đổi;
d) Chủ trì, phối hợp với các bên liên quan cùng nhau giải quyết những vướng 

mắc, phát sinh trong quá trình thi công;
đ) Chịu trách nhiệm khi khai khống, khai tăng khối lượng hoặc thông đồng giữa 

các bên tham gia dẫn đến làm sai khối lượng thanh toán nhằm mục đích vụ lợi;
e) Không được thông đồng với nhà thầu thi công dự án, với chủ đầu tư dự án và 

có các hành vi vi phạm khác làm sai lệch kết quả giám sát;
g) Bồi thường thiệt hại khi làm sai lệch kết quả giám sát đối với khối lượng thi 

công không đúng thiết kế, không tuân theo quy chuẩn, tiêu chuẩn kỹ thuật nhưng 
người giám sát không báo cáo với chủ đầu tư dự án hoặc người có thẩm quyền xử lý, 
các hành vi vi phạm khác gây thiệt hại do lỗi của mình gây ra;

h) Không được ký hợp đồng với nhà thầu thi công để thực hiện việc kiểm định 
chất lượng các hạng mục đầu tư đối với dự án do mình giám sát thi công;

i) Các trách nhiệm khác theo quy định của pháp luật.
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Chương IV
TỔ CHỨC THỰC HIỆN

Điều 18. Điều khoản thi hành
1. Thông tư này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 01 tháng 02 năm 2011. 
2. Cục Ứng dụng công nghệ thông tin - Bộ Thông tin và Truyền thông có trách 

nhiệm tuyên truyền, hướng dẫn thực hiện các nội dung của Thông tư này.
3. Trong quá trình thực hiện nếu có vấn đề phát sinh, vướng mắc, tổ chức, cá 

nhân phản ánh kịp thời về Bộ Thông tin và Truyền thông để xem xét, giải quyết./.

KT. BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG

Nguyễn Minh Hồng
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Phụ lục I
MẪU BIÊN BẢN NGHIỆM THU VẬT TƯ, 

THIẾT BỊ CÔNG NGHỆ THÔNG TIN

(Ban hành kèm theo Thông tư số 28/2010/TT-BTTTT ngày 13/12/2010
của Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông)

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc________________________

..., ngày... tháng... năm 20...

BIÊN BẢN NGHIỆM THU VẬT TƯ, THIẾT BỊ CÔNG NGHỆ THÔNG TIN
DỰ ÁN:............................... 

Hạng mục: ...........................................................................................................

Đơn vị thi công: ...................................................................................................

Đơn vị cung cấp: .................................................................................................

Loại vật liệu: .......................................................................................................

I. THÀNH PHẦN NGHIỆM THU:

1. Đại diện chủ đầu tư:

- Ông (Bà):................................................... Chức vụ: .........................................

- Ông (Bà):................................................... Chức vụ: .........................................

2. Đại diện tư vấn giám sát thi công:

- Ông (Bà):................................................... Chức vụ: Cán bộ giám sát thi công

3. Đại diện đơn vị thi công:

- Ông (Bà):................................................... Chức vụ: Cán bộ thi công

II. THỜI GIAN NGHIỆM THU:

Bắt đầu: ...... giờ...... ngày.......... tháng......... năm.......... 

Kết thúc: ....... giờ...... ngày.......... tháng......... năm..........

Tại: ........................................................................................................................
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III. NỘI DUNG:
1. Về giấy chứng nhận chất lượng của nhà sản xuất.
2. Về kết quả kiểm thử, kiểm định chất lượng vật tư, thiết bị của các tổ chức được 

cơ quan nhà nước có thẩm quyền công nhận đối với vật tư, thiết bị công nghệ thông 
tin lắp đặt trong dự án được nêu trong hồ sơ dự thầu trước khi đưa vào thi công.

3. Về các thông số kỹ thuật đối với các vật tư, thiết bị công nghệ thông tin so 
với các thông số kỹ thuật ghi trong hợp đồng và hồ sơ thiết kế thi công trước khi đưa 
vào thi công.

IV. KẾT LUẬN:
- Chấp nhận hay không chấp nhận nghiệm thu.
- Yêu cầu sửa chữa và các yêu cầu khác (nếu có).
Các bên trực tiếp nghiệm thu chịu trách nhiệm trước pháp luật về Quyết định 

nghiệm thu này.

ĐẠI DIỆN TƯ VẤN GIÁM SÁT 
 (Ký, ghi rõ họ tên)

ĐẠI DIỆN CHỦ ĐẦU TƯ
 (Ký, ghi rõ họ tên)

ĐẠI DIỆN ĐƠN VỊ THI CÔNG 
 (Ký, ghi rõ họ tên)



CÔNG BÁO/Số 17 + 18 ngày 05-01-2011 117

Phụ lục II 
MẪU BIÊN BẢN NGHIỆM THU VẬN HÀNH THỬ THIẾT BỊ 

CÔNG NGHỆ THÔNG TIN

(Ban hành kèm theo Thông tư số 28/2010/TT-BTTTT ngày 13/12/2010
của Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông)

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc _________________________

 ................., ngày...... tháng...... năm 20..... 

BIÊN BẢN NGHIỆM THU VẬN HÀNH THỬ THIẾT BỊ
CÔNG NGHỆ THÔNG TIN
DỰ ÁN:............................... 

1. Hệ thống thiết bị công nghệ thông tin được nghiệm thu bao gồm:
 Nêu rõ hệ thống thiết bị công nghệ thông tin và thời gian vận hành thử (bắt đầu, 

kết thúc)

2. Thành phần trực tiếp nghiệm thu: 
1. Đại diện chủ đầu tư:

- Ông (Bà):.................................................... Chức vụ:........................................

- Ông (Bà):.................................................... Chức vụ:........................................

2. Đại diện tư vấn giám sát thi công:

- Ông (Bà):.................................................... Chức vụ: Cán bộ giám sát thi công

3. Đại diện đơn vị tư vấn thiết kế:

- Ông (Bà):.................................................... Chức vụ: Cán bộ thiết kế

4. Đại diện đơn vị thi công:

- Ông (Bà):.......................... Chức vụ: Cán bộ thi công

3. Thời gian nghiệm thu:
Bắt đầu: ........giờ...... ngày.......... tháng......... năm.......... 

Kết thúc: .......giờ...... ngày.......... tháng......... năm..........

Tại:........................................................................................................................
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4. Đánh giá công tác chạy thử thiết bị đã thực hiện:
a) Tài liệu làm căn cứ nghiệm thu;
b) Về chất lượng kiểm thử, vận hành thử thiết bị công nghệ thông tin (đối chiếu 

với thiết kế, tiêu chuẩn thi công, lắp đặt và các yêu cầu kỹ thuật của dự án);

c) Công suất đưa vào vận hành:
- Công suất theo thiết kế thi công đã được phê duyệt;
- Công suất theo thực tế đạt được;
d) Các ý kiến khác (nếu có). 
5. Kết luận:
- Chấp nhận hay không chấp nhận nghiệm thu.
- Yêu cầu sửa chữa, hoàn thiện dự án đã thực hiện và các yêu cầu khác (nếu có).
Các bên trực tiếp nghiệm thu chịu trách nhiệm trước pháp luật về Quyết định 

nghiệm thu này.

ĐẠI DIỆN 
TƯ VẤN GIÁM SÁT 

 (Ký, ghi rõ họ tên)

ĐẠI DIỆN 
CHỦ ĐẦU TƯ

 (Ký, ghi rõ họ tên)

ĐẠI DIỆN 
ĐƠN VỊ TƯ VẤN THIẾT KẾ 

(Ký, ghi rõ họ tên)

ĐẠI DIỆN 
ĐƠN VỊ THI CÔNG 

(Ký, ghi rõ họ tên)
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Phụ lục III
MẪU BIÊN BẢN NGHIỆM THU LẮP ĐẶT 

THIẾT BỊ CÔNG NGHỆ THÔNG TIN

(Ban hành kèm theo Thông tư số 28/2010/TT-BTTTT ngày 13/12/2010
của Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông)

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc________________________

 
 ................, ngày...... tháng...... năm 20..... 

BIÊN BẢN NGHIỆM THU LẮP ĐẶT THIẾT BỊ CÔNG NGHỆ THÔNG TIN
DỰ ÁN:............................... 

I. Thiết bị/Cụm thiết bị công nghệ thông tin được nghiệm thu

- Nêu rõ tên thiết bị công nghệ thông tin, địa điểm lắp đặt.

II. Thành phần trực tiếp nghiệm thu

1. Đại diện chủ đầu tư:

- Ông (Bà):.................................................... Chức vụ: ........................................

- Ông (Bà):.................................................... Chức vụ: ........................................

2. Đại diện tư vấn giám sát thi công:

- Ông (Bà):.................................................... Chức vụ: Cán bộ giám sát thi công

3. Đại diện đơn vị tư vấn thiết kế:

- Ông (Bà):.................................................... Chức vụ: Cán bộ thiết kế

4. Đại diện đơn vị thi công:

- Ông (Bà):.................................................... Chức vụ: Cán bộ thi công

III. Thời gian nghiệm thu

Bắt đầu: ......giờ...... ngày.......... tháng......... năm.......... 

Kết thúc: .......giờ...... ngày.......... tháng......... năm..........

Tại: .....................
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IV. Đánh giá công việc lắp đặt (xây lắp) đã thực hiện
a) Tài liệu làm căn cứ nghiệm thu:
b) Về chất lượng lắp đặt thiết bị công nghệ thông tin (đối chiếu với thiết kế, tiêu 

chuẩn thi công và yêu cầu kỹ thuật của dự án):
c) Ý kiến của người giám sát thi công các dự án của chủ đầu tư về công tác 

nghiệm thu công việc thi công của tổng thầu đối với nhà thầu phụ.
d) Các ý kiến khác (nếu có):
V. Kết luận
- Chấp nhận hay không chấp nhận nghiệm thu, đồng ý cho triển khai thi công 

các công việc tiếp theo.
- Yêu cầu sửa chữa, hoàn thiện những tồn tại trong quá trình thi công và các yêu 

cầu khác (nếu có).
Các bên trực tiếp nghiệm thu chịu trách nhiệm trước pháp luật về Quyết định 

nghiệm thu này.

ĐẠI DIỆN 
TƯ VẤN GIÁM SÁT 

(Ký, ghi rõ họ tên)

ĐẠI DIỆN 
CHỦ ĐẦU TƯ

(Ký, ghi rõ họ tên)

ĐẠI DIỆN 
ĐƠN VỊ TƯ VẤN THIẾT KẾ 

(Ký, ghi rõ họ tên)

ĐẠI DIỆN 
ĐƠN VỊ THI CÔNG 

 (Ký, ghi rõ họ tên)
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Phụ lục IV
MẪU BIÊN BẢN NGHIỆM THU KIỂM THỬ, VẬN HÀNH THỬ
(Ban hành kèm theo Thông tư số 28/2010/TT-BTTTT ngày 13/12/2010

của Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông)

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc________________________

 
 ................, ngày...... tháng..... năm 20.....

BIÊN BẢN NGHIỆM THU KIỂM THỬ, VẬN HÀNH THỬ
DỰ ÁN:............................... 

1. Phần mềm nội bộ, cơ sở dữ liệu được nghiệm thu:
Nêu rõ phần mềm nội bộ, cơ sở dữ liệu và thời gian kiểm thử, vận hành thử (bắt 

đầu, kết thúc)
2. Thành phần trực tiếp nghiệm thu: 
1. Đại diện chủ đầu tư:
- Ông (Bà):.......................................... Chức vụ: ..................................................
- Ông (Bà):.......................................... Chức vụ: ..................................................
2. Đại diện đơn vị được giao quản lý, sử dụng:
- Ông (Bà):.......................................... Chức vụ: ..................................................
- Ông (Bà):.......................................... Chức vụ: ..................................................
3. Đại diện tư vấn giám sát thi công:
- Ông (Bà):......................................... Chức vụ: Cán bộ giám sát thi công
4. Đại diện đơn vị tư vấn thiết kế:
- Ông (Bà):........................................ Chức vụ: Cán bộ thiết kế
5. Đại diện đơn vị thi công:
- Ông (Bà):....................................... Chức vụ: Cán bộ thi công
3. Thời gian nghiệm thu:
Bắt đầu:...... giờ...... ngày.......... tháng......... năm.......... 
Kết thúc: .......giờ...... ngày.......... tháng......... năm..........
Tại: ........................................................................................................................
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4. Đánh giá công tác kiểm thử, vận hành thử phần đã thực hiện:
a) Tài liệu làm căn cứ nghiệm thu:
b) Về chất lượng kiểm thử, vận hành thử (đối chiếu với thiết kế, tiêu chuẩn thi 

công và các chỉ tiêu kỹ thuật của dự án).

c) Các tính năng đưa vào vận hành:
- Các chức năng, thuộc tính theo thiết kế thi công đã được phê duyệt.
- Các chức năng, thuộc tính thực tế đạt được.
d) Các ý kiến khác (nếu có).
5. Kết luận:
- Chấp nhận hay không chấp nhận nghiệm thu.
- Yêu cầu sửa chữa, hoàn thiện các khuyết điểm phần mềm nội bộ, cơ sở dữ liệu 

dự án đã thực hiện và các yêu cầu khác (nếu có).
Các bên trực tiếp nghiệm thu chịu trách nhiệm trước pháp luật về Quyết định 

nghiệm thu này.

ĐẠI DIỆN 
TƯ VẤN GIÁM SÁT 

(Ký, ghi rõ họ tên)

ĐẠI DIỆN 
CHỦ ĐẦU TƯ

(Ký, ghi rõ họ tên)

ĐẠI DIỆN 
ĐƠN VỊ TƯ VẤN THIẾT KẾ 

 (Ký, ghi rõ họ tên)

ĐẠI DIỆN 
ĐƠN VỊ ĐƯỢC GIAO QUẢN LÝ, 

SỬ DỤNG 
(Ký, ghi rõ họ tên)

ĐẠI DIỆN ĐƠN VỊ THI CÔNG 
(Ký, ghi rõ họ tên)
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Phụ lục V
MẪU BIÊN BẢN NGHIỆM THU BÀN GIAO SẢN PHẨM DỰ ÁN

ỨNG DỤNG CÔNG NGHỆ THÔNG TIN
(Ban hành kèm theo Thông tư số 28/2010/TT-BTTTT ngày 13/12/2010

của Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông)

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc________________________ 

 ................, ngày..... tháng..... năm 20....

BIÊN BẢN NGHIỆM THU BÀN GIAO SẢN PHẨM DỰ ÁN 
ỨNG DỤNG CÔNG NGHỆ THÔNG TIN 

DỰ ÁN:.............................. 

I. Đối tượng nghiệm thu: (ghi rõ tên sản phẩm được nghiệm thu)
II. Thành phần trực tiếp nghiệm thu:
1. Đại diện chủ đầu tư:
- Ông (Bà):................................................. Chức vụ: ...........................................
- Ông (Bà):................................................. Chức vụ: ...........................................
2. Đại diện đơn vị được giao quản lý, sử dụng:
- Ông (Bà):................................................. Chức vụ: ...........................................
- Ông (Bà):................................................. Chức vụ: ...........................................
3. Đại diện tư vấn giám sát thi công:
- Ông (Bà):................................................. Chức vụ: ...........................................
- Ông (Bà):................................................. Chức vụ: Cán bộ giám sát thi công
4. Đại diện đơn vị tư vấn thiết kế:
- Ông (Bà):................................................. Chức vụ: ...........................................
- Ông (Bà):................................................. Chức vụ: Cán bộ thiết kế
5. Đại diện đơn vị thi công:
- Ông (Bà):................................................. Chức vụ: ...........................................
- Ông (Bà):................................................. Chức vụ: Cán bộ thi công
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III. Thời gian nghiệm thu:
Bắt đầu:.......... ngày.......... tháng......... năm.......... 
Kết thúc:........... ngày.......... tháng......... năm..........
Tại: ........................................................................................................................
IV. Đánh giá công việc thi công đã thực hiện:
a) Về tài liệu làm căn cứ nghiệm thu:
b) Về chất lượng thi công dự án (đối chiếu với thiết kế, tiêu chuẩn kỹ thuật và 

yêu cầu của dự án):

c) Về khối lượng thi công:
d) Về tiến độ thi công:
đ) Các ý kiến khác (nếu có):
V. Kết luận:
- Chấp nhận hay không chấp nhận nghiệm thu, đồng ý cho triển khai các công 

việc thi công tiếp theo.
- Yêu cầu sửa chữa, hoàn thiện công việc thi công đã thực hiện và các yêu cầu 

khác (nếu có).
Các bên trực tiếp nghiệm thu chịu trách nhiệm trước pháp luật về Quyết định 

nghiệm thu này.

ĐẠI DIỆN TƯ VẤN GIÁM SÁT 
 (Ký, ghi rõ họ tên, chức vụ 

và đóng dấu)

ĐẠI DIỆN CHỦ ĐẦU TƯ
(Ký, ghi rõ họ tên, chức vụ 

và đóng dấu)

ĐẠI DIỆN ĐƠN VỊ
TƯ VẤN THIẾT KẾ 
(Ký, ghi rõ họ và tên, 
chức vụ và đóng dấu)

ĐẠI DIỆN ĐƠN VỊ 
ĐƯỢC GIAO QUẢN LÝ, 

SỬ DỤNG 
(Ký, ghi rõ họ tên, chức vụ 

và đóng dấu)

ĐẠI DIỆN ĐƠN VỊ THI CÔNG 
(Ký, ghi rõ họ tên, chức vụ và đóng dấu)
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Phụ lục VI 
MẪU BIÊN BẢN TỔNG NGHIỆM THU BÀN GIAO 

TOÀN BỘ CÁC SẢN PHẨM CỦA DỰ ÁN
(Ban hành kèm theo Thông tư số 28/2010/TT-BTTTT ngày 13/12/2010

của Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông)

 <Tên Chủ đầu tư> 
 .......................
 Số:..................

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc________________________

..............., ngày..... tháng..... năm 20..... 

BIÊN BẢN
TỔNG NGHIỆM THU BÀN GIAO TOÀN BỘ CÁC SẢN PHẨM CỦA DỰ ÁN 

I. Tên Dự án:................................................................................................
II. Địa điểm thi công: ...................................................................................... 
III. Thành phần tham gia nghiệm thu:
1. Đại diện chủ đầu tư:
- Ông (Bà):................................................. Chức vụ: ...........................................
- Ông (Bà):................................................. Chức vụ: ...........................................
2. Đại diện đơn vị được giao quản lý, sử dụng:
- Ông (Bà):................................................. Chức vụ: ...........................................
- Ông (Bà):................................................. Chức vụ: ...........................................
3. Đại diện tư vấn giám sát thi công:
- Ông (Bà):................................................. Chức vụ: ...........................................
- Ông (Bà):................................................. Chức vụ: Cán bộ giám sát thi công
4. Đại diện đơn vị thiết kế:
- Ông (Bà):................................................. Chức vụ: ...........................................
- Ông (Bà):................................................. Chức vụ: Cán bộ thiết kế
5. Đại diện đơn vị thi công:
- Ông (Bà):................................................. Chức vụ: ...........................................
- Ông (Bà):................................................. Chức vụ: Cán bộ thi công
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IV. Thời gian tiến hành nghiệm thu:
Bắt đầu:...... giờ...... ngày.......... tháng......... năm.......... 
Kết thúc:....... giờ...... ngày.......... tháng......... năm..........
Tại:........................................................................................................................
V. Đánh giá thi công dự án:
a) Tài liệu làm căn cứ để nghiệm thu:
b) Chất lượng thi công dự án (đối chiếu với hồ sơ thiết kế thi công được duyệt, 

các chỉ tiêu kỹ thuật, chỉ dẫn kỹ thuật):
c) Về khối lượng thi công:
d) Về tiến độ thi công:
đ) Các ý kiến khác (nếu có):
VI. Kết luận:
- Chấp nhận nghiệm thu hoàn thành hạng mục thi công hoặc dự án thi công để 

đưa vào sử dụng. 
- Yêu cầu sửa chữa, hoàn thiện bổ sung và các ý kiến khác (nếu có).
Các bên trực tiếp nghiệm thu chịu trách nhiệm trước pháp luật về Quyết định 

nghiệm thu này.

ĐẠI DIỆN TƯ VẤN GIÁM SÁT 
 (Ký, ghi rõ họ tên, chức vụ 

và đóng dấu)

ĐẠI DIỆN CHỦ ĐẦU TƯ
 (Ký, ghi rõ họ tên, chức vụ 

và đóng dấu)

ĐẠI DIỆN ĐƠN VỊ 
TƯ VẤN THIẾT KẾ 

 (Ký, ghi rõ họ và tên, chức vụ 
và đóng dấu)

ĐẠI DIỆN ĐƠN VỊ ĐƯỢC 
GIAO QUẢN LÝ, SỬ DỤNG 

(Ký, ghi rõ họ tên, chức vụ 
và đóng dấu)

ĐẠI DIỆN ĐƠN VỊ THI CÔNG 
 (Ký, ghi rõ họ tên, chức vụ và đóng dấu)
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Phụ lục VII
MẪU BIÊN BẢN HIỆN TRƯỜNG

(Ban hành kèm theo Thông tư số 28/2010/TT-BTTTT ngày 13/12/2010
của Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông)

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc________________________

 .............., ngày...... tháng....... năm 20.... 

BIÊN BẢN HIỆN TRƯỜNG
DỰ ÁN:.............................. 

Hạng mục: ............................................................................................................  

Địa điểm: ..............................................................................................................

Đơn vị thi công: ....................................................................................................

I. Thành phần:

1. Đại diện chủ đầu tư:

- Ông (Bà):................................................. Chức vụ: ...........................................

- Ông (Bà):................................................. Chức vụ: ...........................................

2. Đại diện tư vấn giám sát thi công:

- Ông (Bà):................................................. Chức vụ: Cán bộ giám sát thi công

3. Đại diện đơn vị thiết kế:

- Ông (Bà):................................................ Chức vụ: Cán bộ thiết kế

4. Đại diện đơn vị thi công:

- Ông (Bà):................................................ Chức vụ: Cán bộ thi công

II. Nội dung:

- Những yếu tố bất hợp lý:

- Xuất hiện những yếu tố mới: 

- Những yếu tố bất khả kháng (nếu có): 
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III. Kết luận:
- Chấp nhận những yếu tố thay đổi so với thiết kế thi công được duyệt.
- Chấp nhận các yếu tố bất khả kháng (nếu có).
- Các yếu tố khác (nếu có).
Các bên trực tiếp lập biên bản chịu trách nhiệm trước pháp luật về nội dung biên 

bản này.

ĐẠI DIỆN 
TƯ VẤN GIÁM SÁT 

(Ký, ghi rõ họ tên)

ĐẠI DIỆN 
CHỦ ĐẦU TƯ

(Ký, ghi rõ họ tên)

ĐẠI DIỆN ĐƠN VỊ 
TƯ VẤN THIẾT KẾ 

(Ký, ghi rõ họ tên)

ĐẠI DIỆN ĐƠN VỊ
THI CÔNG 

(Ký, ghi rõ họ tên)
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PHẦN II. CÁC VĂN BẢN KHÁC

BỘ NGOẠI GIAO

BỘ NGOẠI GIAO__________

Số: 73/2010/SL-LPQT

Thỏa thuận sửa đổi Nghị định thư tài chính ngày 12 tháng 9 năm 2001 giữa 
Chính phủ nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam và Chính phủ nước Cộng hòa 
Pháp, ký tại Hà Nội ngày 25 tháng 11 năm 2010, có hiệu lực từ ngày 25 tháng 11 
năm 2010.

Hà Nội, ngày 21 tháng 12 năm 2010
TL. BỘ TRƯỞNG
KT. VỤ TRƯỞNG

VỤ LUẬT PHÁP VÀ ĐIỀU ƯỚC QUỐC TẾ
PHÓ VỤ TRƯỞNG

Nguyễn Thị Minh Nguyệt
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THỎA THUẬN 

SỬA ĐỔI NGHỊ ĐỊNH THƯ TÀI CHÍNH NGÀY 12 THÁNG 9 NĂM 2001 

GIỮA CHÍNH PHỦ NƯỚC CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

VÀ CHÍNH PHỦ NƯỚC CỘNG HÒA PHÁP
 

Để tăng cường tình hữu nghị và quan hệ hợp tác giữa hai nước, Chính phủ nước 
Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam và Chính phủ nước Cộng hòa Pháp đã đồng ý 
ký kết Thỏa thuận sửa đổi nghị định thư ký ngày 12 tháng 9 năm 2001 nhằm thúc 
đẩy phát triển kinh tế của nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam.

Mục đích là tài trợ phần vốn bổ sung với số tiền tối đa là 1.470.000 € (một triệu 
bốn trăm bảy mươi nghìn euro) cho dự án “Xử lý nước thải, chất thải rắn và bảo vệ 
môi trường của thành phố Hội An”.

Thỏa thuận sửa đổi này là một phần không tách rời của nghị định thư tài chính 
giữa Chính phủ nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam và Chính phủ nước Cộng 
hòa Pháp cho dự án “Xử lý nước thải, chất thải rắn và bảo vệ môi trường thành phố 
Hội An” ký ngày 12 tháng 9 năm 2001. Nội dung điều 2 của Nghị định thư này đã 
được sửa đổi ngày 13 tháng 5 năm 2005 thông qua trao đổi thư có giá trị như thỏa 
thuận sửa đổi nghị định thư giữa Chính phủ nước Cộng hòa Pháp và Chính phủ nước 
Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam chấp thuận việc chuyển đổi công tác quản lý 
các thỏa ước vay đối với các khoản vay của Kho bạc Pháp từ Cơ quan Phát triển 
Pháp sang Natexis Banques Populaires, nay có tên là Natixis, từ ngày 15 tháng 6 
năm 2005. Nội dung các điều 1 và 5 được quy định trong Thỏa thuận sửa đổi này 
thay thế nội dung các điều tương ứng của Nghị định thư ký ngày 12 tháng 9 năm 
2001 các điều khác của Nghị định thư ký ngày 12 tháng 9 năm 2010 và việc chuyển 
đổi công tác quản lý Thỏa ước vay cho Natixis được giữ nguyên hiệu lực.

Một Thỏa thuận sửa đổi của thỏa ước vay ký ngày 29 tháng 01 năm 2004 giữa 
Bộ Tài chính Việt Nam, thay mặt và đại diện cho Chính phủ nước Cộng hòa xã hội 
chủ nghĩa Việt Nam và cơ quan Phát triển Pháp, đại diện và thay mặt Chính phủ 
Cộng hòa Pháp, nay được thay thế bởi Natixis (Ban các Hoạt động Thể chế), sẽ được 
ký kết để phù hợp với những thay đổi do Thỏa thuận sửa đổi nghị định thư này mang 
lại.
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Điều 1. Số tiền và đối tượng tài trợ

Chính phủ nước Cộng hòa Pháp thỏa thuận dành cho Chính phủ nước Cộng 
hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam một khoản tài trợ nhằm thực hiện dự án “Xử lý 
nước thải, chất thải rắn và bảo vệ môi trường thành phố Hội An”, dự án nằm trong 
những ưu tiên phát triển kinh tế của Việt Nam. Khoản cho vay của Chính phủ Pháp 
với số tiền tối đa là 10 312 043 € (mười triệu ba trăm mười hai nghìn không trăm 
bốn mươi ba euro) dùng để mua hàng hóa và dịch vụ của Pháp liên quan đến việc 
thực hiện dự án.

Điều 5. Thời hạn khoản cho vay của Chính phủ Pháp

Để được hưởng khoản cho vay của Chính phủ Pháp xác định tại điều 1 nêu trên, 
các hợp đồng phải được mở quyền rút vốn muộn nhất vào ngày 31 tháng 12 năm 2010.

Việc rút tiền của khoản vay Chính phủ Pháp trong khuôn khổ nghị định thư này 
phải được thực hiện muộn nhất vào ngày 31 tháng 12 năm 2012.

Thỏa thuận sửa đổi Nghị định thư ngày 12 tháng 9 năm 2001 này có hiệu 
lực kể từ ngày ký, với điều kiện thực hiện việc triển khai nguồn vốn đối ứng cần 
thiết để hoàn thành dự án và ước tính khoản vốn này là 700 000 euro (bảy trăm 
nghìn euro).

Để làm bằng, các đại diện của hai Chính phủ, được ủy nhiệm hợp pháp, đã ký và 
đóng dấu vào bản thỏa thuận này.

Làm tại Hanoi, ngày 25 tháng 11 năm 2010

(Lập thành bốn bản gốc, hai bản bằng tiếng Pháp, hai bản bằng tiếng Việt, các 
văn bản đều có giá trị như nhau).

THAY MẶT CHÍNH PHỦ 
NƯỚC CỘNG HÒA XÃ HỘI 

CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

CAO VIET SINH
Vice - Ministre du Plan et des 

investissements

THAY MẶT CHÍNH PHỦ 
NƯỚC CỘNG HÒA PHÁP

Pierre LELLOUCHE
Secrétaire d’Etat

Chargé du Commerce Extérieur




