
Luật 43/2013/QH13 về Đấu thầu 

Điều 7. Chủ đầu tư 

1. Chủ đầu tư do người quyết định đầu tư quyết định trước khi lập dự án hoặc khi phê duyệt 
dự án. 

2. Tuỳ thuộc nguồn vốn sử dụng cho dự án, chủ đầu tư được xác định cụ thể như sau: 

a) Đối với dự án sử dụng vốn ngân sách nhà nước và vốn nhà nước ngoài ngân sách, chủ 
đầu tư là cơ quan, tổ chức được người quyết định đầu tư giao quản lý, sử dụng vốn để đầu tư xây 
dựng; 

b) Đối với dự án sử dụng vốn vay, chủ đầu tư là cơ quan, tổ chức, cá nhân vay vốn để đầu tư 
xây dựng; 

c) Đối với dự án thực hiện theo hình thức hợp đồng dự án, hợp đồng đối tác công tư, 
chủ đầu tư là doanh nghiệp dự án do nhà đầu tư thỏa thuận thành lập theo quy định của pháp 
luật; 

d) Dự án không thuộc đối tượng quy định tại các điểm a, b và c khoản này do tổ chức, 
cá nhân sở hữu vốn làm chủ đầu tư. 

3. Căn cứ điều kiện cụ thể của dự án sử dụng vốn ngân sách nhà nước, người quyết định đầu 
tư dự án giao cho Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng chuyên ngành, Ban quản lý dự án đầu tư xây 
dựng khu vực làm chủ đầu tư; trường hợp không có Ban quản lý dự án thì người quyết định đầu tư 
lựa chọn cơ quan, tổ chức có đủ điều kiện để làm chủ đầu tư. 

4. Chủ đầu tư chịu trách nhiệm trước pháp luật và người quyết định đầu tư trong phạm 
vi các quyền và nghĩa vụ của mình theo quy định của Luật này và quy định khác của pháp 
luật có liên quan. 

Điều 68. Quyền và nghĩa vụ của chủ đầu tư trong việc lập và quản lý thực hiện dự 

án đầu tư xây dựng 

1. Chủ đầu tư có các quyền sau: 

a) Lập, quản lý dự án khi có đủ điều kiện năng lực theo quy định của Luật này; 

b) Yêu cầu cơ quan, tổ chức có liên quan cung cấp thông tin, tài liệu về lập, quản lý dự án; 

c) Lựa chọn, ký kết hợp đồng với nhà thầu tư vấn để lập, quản lý dự án; 

d) Tổ chức lập, quản lý dự án; quyết định thành lập, giải thể Ban quản lý dự án đầu tư xây 
dựng một dự án theo thẩm quyền; 

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

2. Chủ đầu tư có các nghĩa vụ sau: 



a) Xác định yêu cầu, nội dung nhiệm vụ lập dự án; cung cấp thông tin, tài liệu cần thiết 
trong trường hợp thuê tư vấn lập dự án; tổ chức nghiệm thu kết quả lập dự án và lưu trữ hồ sơ 
dự án đầu tư xây dựng; 

b) Lựa chọn tổ chức tư vấn lập dự án có đủ điều kiện năng lực theo quy định của Luật này; 

c) Chịu trách nhiệm về cơ sở pháp lý, tính chính xác của các thông tin, tài liệu được cung cấp 
cho tư vấn khi lập dự án; trình dự án với cơ quan có thẩm quyền phê duyệt theo quy định của pháp 
luật; 

d) Lựa chọn tổ chức, cá nhân tư vấn có đủ năng lực, kinh nghiệm để thẩm tra dự án 
theo yêu cầu của cơ quan, tổ chức thẩm định dự án và của người quyết định đầu tư; 

đ) Tổ chức quản lý thực hiện dự án theo quy định tại Điều 66 của Luật này; 

e) Kiểm tra, giám sát việc thực hiện dự án; định kỳ báo cáo việc thực hiện dự án với 
người quyết định đầu tư, cơ quan quản lý nhà nước có thẩm quyền; 

g) Thu hồi vốn, trả nợ vốn vay đối với dự án có yêu cầu về thu hồi vốn, trả nợ vốn vay; 

h) Các nghĩa vụ khác theo quy định của pháp luật. 

Điều 76. Quyền và nghĩa vụ của chủ đầu tư trong khảo sát xây dựng 

1. Chủ đầu tư có các quyền sau: 

a) Thực hiện khảo sát xây dựng khi có đủ điều kiện năng lực; 

b) Đàm phán, ký kết hợp đồng khảo sát xây dựng; giám sát, yêu cầu nhà thầu khảo sát 
xây dựng thực hiện đúng hợp đồng ký kết; 

c) Phê duyệt nhiệm vụ khảo sát xây dựng, phương án kỹ thuật khảo sát do tư vấn thiết 
kế hoặc do nhà thầu khảo sát lập và giao nhiệm vụ khảo sát cho nhà thầu khảo sát xây dựng; 

d) Điều chỉnh nhiệm vụ khảo sát xây dựng theo yêu cầu hợp lý của tư vấn thiết kế xây dựng; 

đ) Đình chỉ thực hiện hoặc chấm dứt hợp đồng khảo sát xây dựng theo quy định của pháp 
luật; 

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

2. Chủ đầu tư có các nghĩa vụ sau: 

a) Lựa chọn nhà thầu khảo sát xây dựng, giám sát khảo sát xây dựng trong trường hợp 
không tự thực hiện khảo sát xây dựng, giám sát khảo sát xây dựng; 

b) Cung cấp cho nhà thầu khảo sát xây dựng thông tin, tài liệu có liên quan đến công 
tác khảo sát; 



c) Xác định yêu cầu đối với khảo sát xây dựng và bảo đảm điều kiện cho nhà thầu khảo 
sát xây dựng thực hiện công việc; 

d) Thực hiện đúng hợp đồng khảo sát xây dựng đã ký kết; 

đ) Tổ chức giám sát công tác khảo sát xây dựng; nghiệm thu, phê duyệt kết quả khảo sát theo 
quy định của pháp luật; 

e) Bồi thường thiệt hại khi cung cấp thông tin, tài liệu không phù hợp, vi phạm hợp đồng 
khảo sát xây dựng; 

g) Các nghĩa vụ khác theo quy định của hợp đồng và của pháp luật có liên quan. 

Điều 85. Quyền và nghĩa vụ của chủ đầu tư trong việc thiết kế xây dựng 

1. Chủ đầu tư có các quyền sau: 

a) Tự thực hiện thiết kế xây dựng khi có đủ điều kiện năng lực hoạt động, năng lực hành nghề 
phù hợp với loại, cấp công trình xây dựng; 

b) Đàm phán, ký kết hợp đồng thiết kế xây dựng; giám sát và yêu cầu nhà thầu thiết kế thực 
hiện đúng hợp đồng đã ký kết; 

c) Yêu cầu nhà thầu thiết kế xây dựng sửa đổi, bổ sung thiết kế hoặc lựa chọn nhà thầu thiết 
kế khác thực hiện sửa đổi, bổ sung, thay đổi thiết kế trong trường hợp nhà thầu thiết kế ban đầu từ 
chối thực hiện công việc này; 

d) Đình chỉ thực hiện hoặc chấm dứt hợp đồng thiết kế xây dựng theo quy định của hợp đồng 
và quy định của pháp luật có liên quan; 

đ) Các quyền khác theo quy định của hợp đồng và quy định của pháp luật có liên quan. 

2. Chủ đầu tư có các nghĩa vụ sau: 

a) Lựa chọn nhà thầu thiết kế xây dựng trong trường hợp không tự thực hiện thiết kế 
xây dựng; 

b) Xác định nhiệm vụ thiết kế xây dựng; 

c) Cung cấp đầy đủ thông tin, tài liệu cho nhà thầu thiết kế xây dựng; 

d) Thực hiện đúng hợp đồng thiết kế xây dựng đã ký kết; 

đ) Trình thẩm định, phê duyệt thiết kế, dự toán xây dựng và nộp phí thẩm định thiết kế, dự 
toán xây dựng; 

e) Lưu trữ hồ sơ thiết kế xây dựng; 

g) Bồi thường thiệt hại khi vi phạm hợp đồng thiết kế xây dựng; 



h) Các nghĩa vụ khác theo quy định của hợp đồng thiết kế xây dựng và quy định của pháp luật 
có liên quan. 

Điề u  112 .Quyền và nghĩa vụ của chủ đầu tư trong việc thi công xây dựng công trình 

1. Chủ đầu tư có các quyền sau: 

a) Tự thực hiện thi công xây dựng công trình khi có đủ năng lực hoạt động thi công xây 
dựng công trình phù hợp hoặc lựa chọn nhà thầu thi công xây dựng; 

b) Đàm phán, ký kết hợp đồng thi công xây dựng; giám sát và yêu cầu nhà thầu thi công 
xây dựng thực hiện đúng hợp đồng đã ký kết; 

c) Đình chỉ thực hiện hoặc chấm dứt hợp đồng với nhà thầu thi công xây dựng theo quy 
định của pháp luật và của hợp đồng xây dựng; 

d) Dừng thi công xây dựng công trình, yêu cầu nhà thầu thi công xây dựng khắc phục hậu quả 
khi vi phạm các quy định về chất lượng công trình, an toàn và bảo vệ môi trường; 

đ) Yêu cầu tổ chức, cá nhân có liên quan phối hợp để thực hiện các công việc trong quá 
trình thi công xây dựng công trình; 

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

2. Chủ đầu tư có các nghĩa vụ sau: 

a) Lựa chọn nhà thầu có đủ điều kiện năng lực hoạt động thi công xây dựng phù hợp với 
loại, cấp công trình và công việc thi công xây dựng; 

b) Phối hợp, tham gia với Ủy ban nhân dân các cấp thực hiện việc bồi thường thiệt hại, 
giải phóng mặt bằng xây dựng để bàn giao cho nhà thầu thi công xây dựng; 

c) Tổ chức giám sát và quản lý chất lượng trong thi công xây dựng phù hợp với hình 
thức quản lý dự án, hợp đồng xây dựng; 

d) Kiểm tra biện pháp thi công, biện pháp bảo đảm an toàn, vệ sinh môi trường; 

đ) Tổ chức nghiệm thu, thanh toán, quyết toán công trình; 

e) Thuê tổ chức tư vấn có đủ năng lực hoạt động xây dựng để kiểm định chất lượng 
công trình khi cần thiết; 

g) Xem xét, quyết định các đề xuất liên quan đến thiết kế của nhà thầu trong quá trình 
thi công xây dựng; 

h) Lưu trữ hồ sơ xây dựng công trình; 

i) Chịu trách nhiệm về chất lượng, nguồn gốc của vật tư, nguyên liệu, vật liệu, thiết bị, 
sản phẩm xây dựng do mình cung cấp sử dụng vào công trình; 



k) Bồi thường thiệt hại do vi phạm hợp đồng và hành vi vi phạm khác do mình gây ra; 

l) Các nghĩa vụ khác theo quy định của pháp luật. 

Điều 121.  Quyền và nghĩa vụ của chủ đầu tư trong việc giám sát thi công xây dựng 

công trình 

1. Chủ đầu tư có các quyền sau: 

a) Tự thực hiện giám sát thi công xây dựng công trình khi có đủ điều kiện năng lực giám 
sát thi công xây dựng và tự chịu trách nhiệm về việc giám sát của mình; 

b) Đàm phán, ký kết hợp đồng giám sát thi công xây dựng công trình; theo dõi, giám sát 
và yêu cầu nhà thầu giám sát thi công xây dựng công trình thực hiện đúng hợp đồng đã ký 
kết; 

c) Thay đổi hoặc yêu cầu tổ chức tư vấn 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 giám sát thi công xây dựng công trình 
theo quy định của pháp luật; 

đ) Các quyền khác theo quy định của hợp đồng và quy định của pháp luật có liên quan. 

2. Chủ đầu tư có các nghĩa vụ sau: 

a) Lựa chọn tư vấn giám sát có đủ điều kiện năng lực phù hợp với loại, cấp công trình 
xây dựng để ký kết hợp đồng giám sát thi công xây dựng công trình trong trường hợp không 
tự thực hiện giám sát thi công xây dựng; 

b) Thông báo cho các bên liên quan về quyền và nghĩa vụ của tư vấn giám sát; 

c) Xử lý kịp thời những đề xuất của người giám sát; 

d) Thực hiện đầy đủ các nghĩa vụ đã thoả thuận trong hợp đồng giám sát thi công xây 
dựng công trình; 

đ) Lưu trữ kết quả giám sát thi công xây dựng công trình; 

e) Bồi thường thiệt hại khi lựa chọn tư vấn giám sát không đủ điều kiện năng lực giám 
sát thi công xây dựng công trình, nghiệm thu khối lượng không đúng, sai thiết kế và các hành 
vi vi phạm khác gây thiệt hại do mình gây ra; 

g) Các nghĩa vụ khác theo quy định của hợp đồng và quy định của pháp luật có liên quan. 

 


