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Kính gửi: Công ty cổ phần BOT Pháp Vân – Cầu Giẽ 
 

Bộ Xây dựng nhận được văn bản số 288/PVCG-KH ngày 23/4/2020 của 
Công ty cổ phần BOT Pháp Vân – Cầu Giẽ đề nghị hướng dẫn áp dụng, vận dụng 
định mức trong công tác lập, phê duyệt dự toán Dự án đầu tư nâng cấp tuyến 
đường Pháp Vân – Cầu Giẽ, TP Hà Nội theo hình thức hợp đồng BOT – Giai 
đoạn 2. Sau khi xem xét, Bộ Xây dựng có ý kiến như sau: 

1. Việc thanh toán, quyết toán hợp đồng BOT thực hiện theo nội dung hợp 
đồng BOT ký giữa cơ quan nhà nước có thẩm quyền với nhà đầu tư và các quy 
định của pháp luật có liên quan áp dụng cho hợp đồng BOT.  

2. Phương pháp xác định hao phí vật liệu (xi măng, cát mịn) đối với công 
tác thi công cọc xi măng đất D600 hàm lượng 350kg/m3, đệm gia cố xi măng tỷ 
lệ xi măng 10% tại dự án đầu tư nâng cấp tuyến đường Pháp Vân – Cầu Giẽ như 
nội dung đề xuất tại văn bản số 288/PVCG-KH là phù hợp.  

Hao phí nhân công và máy thi công đối với công tác đệm gia cố xi măng 
tỷ lệ xi măng 10% sử dụng hao phí của định mức AD.12232 tại Quyết định số 
1776/QĐ-BXD ngày 16/8/2007 của Bộ trưởng Bộ Xây dựng công bố định mức 
dự toán xây dựng công trình – phần xây dựng; Hao phí nhân công và máy thi 
công đối với công tác thi công cọc xi măng đất D600 hàm lượng 350kg/m3 sử 
dụng hao phí của định mức AC.41212 tại Quyết định số 1091/QĐ-BXD ngày 
26/12/2011 của Bộ trưởng Bộ Xây dựng công bố định mức dự toán xây dựng 
công trình – phần xây dựng (bổ sung). Riêng đối với công tác đắp đất K100 sử 
dụng định mức đắp đất K98 như đề xuất tại văn bản số 288/PVCG-KH. 

Trên đây là ý kiến của Bộ Xây dựng, đề nghị Công ty cổ phần BOT Pháp 
Vân – Cầu Giẽ nghiên cứu, thực hiện theo quy định. 
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- Như trên; 
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