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

Số: 2966/BXD-KTXD 
V/v hướng dẫn áp dụng định mức 

dự toán xây dựng công trình. 

Hà Nội, ngày 19  tháng  6  năm 2020 

 
Kính gửi: Sở Giao thông vận tải tỉnh Kon Tum. 

Bộ Xây dựng nhận được Văn bản số 609/SGTVT-KHTC ngày 23/4/2020 
của Sở Giao thông vận tải tỉnh Kon Tum đề nghị hướng dẫn áp dụng định mức 
dự toán xây dựng công trình. Sau khi xem xét, Bộ Xây dựng có ý kiến như sau: 

1. Việc quản lý định mức xây dựng thực hiện theo Điều 15, Điều 35 Nghị 
định số 68/2019/NĐ-CP ngày 14/8/2019 của Chính phủ về quản lý chi phí đầu 
tư xây dựng; Điều 17 Thông tư số 09/2019/TT-BXD ngày 26/12/2019 của Bộ 
Xây dựng về hướng dẫn xác định và quản lý chi phí đầu tư xây dựng.  

2. Đối với công tác “Làm mặt đường láng nhựa nóng”, trường hợp đối với 
các dự án cải tạo, sửa chữa thì áp dụng mã hiệu định mức “SE.11500 Láng nhựa 
trên mặt đường cũ” tập Định mức dự toán sửa chữa và bảo dưỡng công trình xây 
dựng ban hành kèm theo Thông tư số 10/2019/TT-BXD ngày 26/12/2019 của 
Bộ Xây dựng. 

3. Hiện nay, Bộ Xây dựng đang trình Chính phủ dự thảo Nghị quyết về 
một số nhiệm vụ, giải pháp tháo gỡ khó khăn, vướng mắc trong quá trình triển 
khai Nghị định số 68/2019/NĐ-CP và đang lấy ý kiến góp ý của các Bộ, ngành, 
địa phương về dự thảo Thông tư sửa đổi, bổ sung một số điều các Thông tư 
hướng dẫn Nghị định số 68/2019/NĐ-CP. Do đó, trong thời gian tới Bộ Xây 
dựng sẽ có hướng dẫn chi tiết. 

Trên đây là ý kiến của Bộ Xây dựng, đề nghị Sở Giao thông vận tải tỉnh 
Kon Tum nghiên cứu và thực hiện./. 
 
Nơi nhận: 
- Như trên; 
- SXD tỉnh Kon Tum; 
- Lưu VT, KTXD(T). 
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