
 
 

BỘ XÂY DỰNG 
 

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

Số: 2106/BXD-KTXD 
V/v: Hướng dẫn thủ tục lập Định mức 
công tác gia cố nền đất bằng phương 
pháp phun vữa áp lực cao đường kính 
D1200 của Gói thầu số 2 – Dự án Hệ 
thống xử lý nước thải Yên Xá thành 

phố Hà Nội. 

Hà Nội, ngày  13 tháng  6 năm 2022 

Kính gửi: Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình cấp nước, thoát 
nước và môi trường thành phố Hà Nội  

Bộ Xây dựng nhận được văn bản số 187/BQL-GS ngày 23/3/2022 của Ban 
Quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình cấp nước, thoát nước và môi trường 
thành phố Hà Nội về việc xin ý kiến hướng dẫn thủ tục lập Định mức công tác 
gia cố nền đất bằng phương pháp phun vữa áp lực cao đường kính D1200 của 
Gói thầu số 2 – Dự án Hệ thống xử lý nước thải Yên Xá thành phố Hà Nội, Bộ 
Xây dựng có ý kiến như sau:  

- Định mức dự toán công tác gia cố nền đất bằng phương pháp phun vữa áp lực 
cao đường kính D1200 chưa được quy định trong hệ thống định mức được cơ quan 
có thẩm quyền ban hành. Chủ đầu tư căn cứ quy định tại Điều 21 Nghị định 
10/2021/NĐ-CP ngày 09/02/2021 của Chính phủ về quản lý chi phí đầu tư xây dựng 
để tổ chức thực hiện. 

- Phương pháp xác định định mức dự toán mới thực hiện theo quy định tại 
Phụ lục III Thông tư 13/2021/TT-BXD ngày 31/8/2021 của Bộ Xây dựng về 
việc hướng dẫn phương pháp xác định, các chỉ tiêu kinh tế kỹ thuật và đo bóc 
khối lượng công trình. 

Trên đây là ý kiến của Bộ Xây dựng, đề nghị Ban Quản lý dự án đầu tư 
xây dựng công trình cấp nước, thoát nước và môi trường thành phố Hà Nội tổ 
chức thực hiện theo quy định./. 
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