
 

BỘ XÂY DỰNG 

 

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

Số: 2910/BXD-KTXD 
V/v nội dung liên quan đến chi 

phí tư vấn đầu tư xây dựng. 

Hà Nội, ngày 16 tháng 6 năm 2020 

       

                  

Kính gửi: Ban QLDA huyện Thống Nhất, tỉnh Đồng Nai 

  

 Bộ Xây dựng nhận được Văn bản số 589/BQLDA ngày 18/5/2020 của Ban 
Quản lý dự án huyện Thống Nhất, tỉnh Đồng Nai về nội dung liên quan đến chi 
phí tư vấn đầu tư xây dựng. Sau khi xem xét, Bộ Xây dựng có ý kiến như sau: 

 1. Chi phí giám sát tác giả (10%) được quy định tại Điểm 5.3, Khoản 5 
Mục II, Thông tư số số 16/2019/TT-BXD ngày 26/12/2019 của Bộ trưởng Bộ 
Xây dựng Công bố Định mức chi phí quản lý dự án và tư vấn đầu tư xây dựng. 

 2. Chi phí lập hồ sơ mời thầu, đánh giá hồ sơ dự thầu thi công xây dựng 
được Bộ Xây dựng hướng dẫn trong Định mức chi phí quản lý dự án và tư vấn 
đầu tư xây dựng tương ứng với từng thời điểm thực hiện. 

 Theo quy định tại Quyết định số 957/QĐ-BXD ngày 29/9/2009 của Bộ 
trưởng Bộ Xây dựng về việc công bố Định mức chi phí quản lý dự án và tư vấn 
đầu tư xây dựng công trình, thì chi phí lập hồ sơ mời thầu, đánh giá hồ sơ dự 
thầu thi công xây dựng được tính theo định mức tỷ lệ phần trăm (%) (định mức 
công bố tại Quyết định số 957/QĐ-BXD) và nhân với chi phí xây dựng (chưa có 
thuế giá trị gia tăng) trong dự toán gói thầu được duyệt. 

 Ban Quản lý dự án huyện Thống Nhất, tỉnh Đồng Nai căn cứ ý kiến trên để 
tổ chức thực hiện. 

 
Nơi nhận: 
- Như trên; 
- Lưu: VT, Cục KTXD, D02. 
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