
Bộ TÀI CHÍNH CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 
Ẽ~ Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

Số: 30/2018/TT-BTC Hà Nội, ngày 28 thảng 03 năm 2018 

THÔNG Tư 
Sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 75/2017/TT-BTC ngày 

21/7/2017 của Bộ Tài chính sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 
55/2016/TT-BTC ngày 23/3/2016 quy định một số nội dung về quản lý tài 

chính đối với dự án đầu tư theo hình thức đối tác công tư 
và chi phí lựa chọn nhà đầu tư 

Căn cứ Luật Đấu thầu ngày 09 tháng 12 năm 2013; 
Căn cứ Luật Đầu tư công ngày 18 thảng 6 năm 2014; 
Căn cứ Luật Xây dựng ngày 18 thảng 6 năm 2014; 
Căn cứ Luật Đầu tư ngày 26 thảng 11 năm 2014; 
Căn cứ Luật Ngân sách nhà nước ngày 25 thảng 6 năm 2015; 
Căn cứ Nghị định số 163/2016/NĐ-CP ngày 21 tháng 12 năm 2016 của 

Chính phủ quy định chỉ tiết và hướng dân thi hành Luật Ngân sách nhà nước số 
83/2015/QH13 ,Ể 

Căn cứ Nghị định số Ỉ5/2015/NĐ-CP ngày ỉ4 tháng 02 năm 2015 của 
Chính phủ về đầu tư theo hình thức đối tác công tư; 

Căn cứ Nghị định số 30/2015/NĐ-CP ngày 17 thảng 3 năm 2015 của 
Chỉnh phủ quy định chi tiết thi hành một số điểu của Luật Đau thầu về lựa chọn 
nhà đầu tư; 

Căn cứ Nghị định số 32/2015/NĐ-CP ngày 25 tháng 3 năm 2015 của 
Chính phủ về quản lý chi phí dự án; 

Căn cứ Nghị định số 59/2015/NĐ-CP ngày 18 thảng 6 năm 2015 của 
Chính phủ về quản lý dự án đầu tư xây dựng; 

Căn cứ Nghị định số 77/2015/NĐ-CP ngày 10 tháng 9 năm 2015 của 
Chính phủ về kế hoạch đầu tư công trung hạn và hàng năm; 

Căn cứ Nghị định số 42/2017/NĐ-CP ngày 05 tháng 4 năm 2017 của 
Chính phủ về sửa đổi, bo sung một số điều của Nghị định số 59/2015/NĐ-CP 
ngày 18 thảng 6 năm 2015 của Chính phủ ve quản lý dự án đâu tư xây dựng; 

Căn cứ Nghị định số 87/2017/NĐ-CP ngày 26 tháng 7 năm 2017 của 
Chỉnh phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyển hạn và cơ câu tô chức của Bộ 
Tài chính; 

Theo đề nghị của Vụ trưởng Vụ Đầu tư; 
Bộ trưởng Bộ Tài chính ban hành Thông tư sửa đổi, bổ sung một so điêu 

của Thông tư số 75/2017/TT-BTC ngày 21 thảng 7 năm 2017 của Bộ Tài chính 
quy định một số nội dung về quản lý tài chỉnh đôi với dự ản đâu tư theo hình 



thức đối tác công tư và chi phí lựa chọn nhà đầu tư (sau đây gọi là Thông tư sẻ 
75/2017/TT-BTC). 

Điều 1. Sửa đổi, bổ sung một số Điều của Thông tư số 75/2017/TT-BTC 
như sau: 

1. Bỏ gạch đầu dòng thứ ba điểm b Khoản 3 Điều 17 Thông tư số 
55/2016/TT-BTC được sửa đổi, bổ sung tại Điều 1 Thông tư số 75/2017/TT-
BTC. 

2. Sửa đổi Khoản 1 Điều 2 như sau: 
a) Đối với dự án đã ký hợp đồng dự án trước ngày Thông tư này có hiệu 

lực thi hành được tiếp tục thực hiện theo hợp đồng dự án đã ký, trừ quy định tại 
điểm b Khoản 2 Điều này. 

b) Đối với dự án có hợp đồng dự án ký trước ngày Thông tư này có hiệu 
lực thi hành khi được điều chỉnh dự án theo quy định của pháp luật thì họp đồng 
dự án được áp dụng các quỵ định tại Điều 1 Thông tư số 75/2017/TT-BTC đã 
được sửa đồi tại Khoản 1 Điều nàyệ Cơ quan nhà nước có thẩm quyền chịu trách 
nhiệm xem xét, quyết định việc áp dụng các nội dung quy định tại Thông tư này, 
đảm bảo hiệu quả đầu tư của dự án, phù hợp với quy định hiện hành của pháp 
luật. 

Điều 2Ệ Hiệu lực thi hành 
Thông tư này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 12/5/2018. 
Điều 3. Tổ chức thực hiện 
Trong quá trình thực hiện có phát sinh vướng mắc, đề nghị Bộ, ngành, ủy 

ban nhân dân cấp tỉnh phản ánh kịp thời về Bộ Tài chính để nghiên cứu, trình 
c ấ p  c ó  t h ẩ m  q u y ề n  g i ả i  q u y ế t —  
Nơi nhận: k 
- Ban Bí thư Trung ương Đảng; 
- Thủ tướng, các Phó Thủ tướng Chính phủ; 
- Văn phòng Tổng Bí thư; 
- Văn phòng Chủ tịch nước; 
- Văn phòng Trung ương Đảng và các Ban của Đảng; 
- Văn phòng Quốc hội; 
- Văn phòng Chính phủ 
- Viện Kiểm sát nhân dân tối cao; 
- Tòa án nhân dân tối cao; 
- Kiểm toán nhà nước; 
- ƯBND các tỉnh, thành phố trực thuộc TW; 
- Các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ; 
- Cơ quan Trung ương của các đoàn thể, các Tông công 
ty, Tập đoàn kinh tế nhà nước; 
- HĐND, UBND các tỉnh, TP trực thuộc trung ương; 
- Sở Tài chính, Kho bạc nhà nước các tỉnh, thành phố 
trực thuộc TW; 
- Công báo; 
- Cục Kiểm tra văn bản, Bộ Tư pháp; 
- Các đơn vị thuộc và trực thuộc Bộ Tài chính; 
- Cổng thông tin điện tử Chính phủ; 
- Cổng thông tin điện tử Bộ Tài chính; 
- Lưu: VT, ĐT (400). 
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