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

Số: 4578/BXD-KTXD 
V/v hướng dẫn lập dự toán xây 

dựng chuyên ngành điện 

        Hà Nội, ngày 21 tháng 9 năm 2020 

Kính gửi: Trung tâm giám định chất lượng xây dựng tỉnh Lào Cai 

Bộ Xây dựng nhận được văn bản số 402/TTGĐ-TT ngày 28/8/2020 của 
Trung tâm giám định chất lượng xây dựng tỉnh Lào Cai - Chi cục giám định xây 
dựng đề nghị hướng dẫn áp dụng bộ định mức dự toán xây dựng chuyên ngành 
điện theo Nghị định số 68/2019/NĐ-CP. Sau khi xem xét, Bộ Xây dựng xây 
dựng có ý kiến như sau: 

Định mức dự toán kèm theo Quyết định số 4970/QĐ-BCT ngày 
21/12/2016 của Bộ trưởng Bộ Công Thương là định mức cho các công tác lắp đặt 
đường dây tải điện và lắp đặt trạm biến áp. Trường hợp sử dụng định mức dự toán 
kèm theo Quyết định số 4970/QĐ-BCT này để lập dự toán xây dựng, thì chi phí 
phần vật tư như cột điện, dây điện, xà, sứ,... được tính vào chi phí vật liệu thuộc 
chi phí trực tiếp của dự toán xây dựng công trình. Tổng hợp dự toán chi phí xây 
dựng thực hiện theo quy định về hướng dẫn xác định và quản lý chi phí đầu tư 
xây dựng công trình. 

Trên đây là ý kiến của Bộ Xây dựng, đề nghị Trung tâm giám định chất 
lượng xây dựng tỉnh Lào Cai nghiên cứu, thực hiện theo quy định./ 
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Nơi nhận : 
- Như trên; 
- BT Phạm Hồng Hà (để b/c); 
- TT Lê Quang Hùng (để b/c); 
- Lưu: VT, Cục KTXD, H(2). 
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