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BỘ XÂY DỰNG 
 

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

Số: 4430/BXD-KTXD 
V/v định mức công tác Gia cố nền 
đập bằng phụt vữa xi măng bồi 
tường lỗ khoan, dự án thủy điện 

Thượng Kon Tum  

Hà Nội, ngày 11 tháng 9 năm 2020 

Kính gửi: Công ty Cổ phần thủy điện Vĩnh Sơn - Sông Hinh  

 

Bộ Xây dựng nhận được văn bản số 1122/VSH-KHĐT ngày 24/6/2020 
của Công ty Cổ phần thủy điện Vĩnh Sơn - Sông Hinh về việc xin ban hành định 
mức Gia cố nền đập bằng phụt vữa xi măng bồi tường lỗ khoan, dự án thủy điện 
Thượng Kon Tum và tài liệu gửi bổ sung ngày 06/8/2020. Sau khi xem xét, Bộ 
Xây dựng có ý kiến như sau: 

1. Theo Quyết định số 999/2015/QĐ-VSH-HĐQT ngày 22/7/2015 của Công 
ty Cổ phẩn thủy điện Vĩnh Sơn - Sông Hinh về việc phê duyệt điều chỉnh dự án đầu 
tư xây dựng công trình Dự án thủy điện Thượng Kon Tum; dự án thủy điện Thượng 
Kon Tum thực hiện quản lý chi phí đầu tư xây dựng công trình theo quy định tại 
Nghị định số 112/2009/NĐ-CP ngày 14/12/2009 của Chính phủ về quản lý chi phí 
đầu tư xây dựng. Theo quy định tại khoản 4, khoản 5 Điều 13 Nghị định số 
112/2009/NĐ-CP thì đối với các công tác xây dựng mới chưa có trong hệ thống 
định mức xây dựng đã được công bố thì chủ đầu tư, nhà thầu, tổ chức tư vấn căn 
cứ theo yêu cầu kỹ thuật, điều kiện thi công và phương pháp xây dựng định mức 
do Bộ Xây dựng hướng dẫn để xây dựng định mức hoặc áp dụng các định mức 
xây dựng tương tự ở các công trình khác. Chủ đầu tư được thuê tổ chức tư vấn 
có đủ điều kiện năng lực, kinh nghiệm để thực hiện lập, điều chỉnh, thẩm tra các 
định mức xây dựng quy định ở khoản 3 và 4 Điều này. Tổ chức tư vấn chịu trách 
nhiệm trước pháp luật và chủ đầu tư về tính hợp lý, chính xác của các định mức 
xây dựng đã thực hiện. 

2. Một số ý kiến nhận xét về định mức 

- Các hồ sơ, tài liệu xây dựng định mức công tác Gia cố nền đập bằng 
phụt vữa xi măng bồi tường lỗ khoan bao gồm: Các biên bản hiện trường; bản vẽ 
hoàn công; các biện pháp kiểm tra, kiểm soát chất lượng; kết quả đo đạc, thí 
nghiệm; các phiếu khảo sát thực tế và kết quả tính toán là đầy đủ theo quy định.  

- Phương pháp xây dựng định mức phù hợp theo hướng dẫn của Bộ Xây dựng. 

- Về trị số hao phí định mức 

+ Hao phí nhân công, máy thi công được phân tích, tính toán trên cơ sở số 
liệu nhật ký thi công công trình, kết hợp khảo sát hiện trường theo hồ sơ thiết kế, 
biện pháp thi công là phù hợp. 
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+ Hao phí vật liệu được đề xuất theo hao phí vật liệu Công tác phụt vữa xi 
măng bentonite bồi tường lỗ khoan được Bộ Công nghiệp ban hành tại Quyết 
định số 3916/QĐ-BCN ngày 28/12/2006, có kiểm chứng với số liệu thực tế là 
phù hợp. Tuy nhiên, đối với hao phí vật liệu khác (chiếm tỷ lệ 10% trong định 
mức) chưa có thuyết minh, đánh giá trong hồ sơ định mức gửi kèm theo; vì vậy, 
đề nghị Công ty Cổ phần thủy điện Vĩnh Sơn - Sông Hinh rà soát cho phù hợp 
với thực tế thực hiện, đảm bảo hiệu quả về quản lý chi phí đầu tư xây dựng theo 
quy định.  

Trên đây là ý kiến của Bộ Xây dựng, Công ty Cổ phần thủy điện Vĩnh Sơn 
- Sông Hinh nghiên cứu, rà soát định mức công tác Gia cố nền đập bằng phụt 
vữa xi măng bồi tường lỗ khoan, báo cáo cấp có thẩm quyền xem xét áp dụng 
cho dự án theo quy định./. 

  
Nơi nhận: 
- Như trên; 
- TTr Lê Quang Hùng (để b/c); 
- Lưu: VT, KTXD(H). 

TL. BỘ TRƯỞNG 
KT. CỤC TRƯỞNG CỤC KINH T Ế XÂY DỰNG 

PHÓ CỤC TRƯỞNG 

  

(đã ký) 

 

 
Hồ Ngọc Sơn 
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