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Kính gửi: Sở Xây dựng tỉnh Tiền Giang 
 

            Bộ Xây dựng nhận được văn bản số 1778/SXD-QLHĐXD ngày 
04/8/2020 của Sở Xây dựng tỉnh Tiền Giang về việc chỉ số giá xây dựng tại Dự 
án xây dựng đường cao tốc Trung Lương – Mỹ Thuận (sau đây gọi tắt là Dự án). 
Sau khi xem xét, Bộ Xây dựng có ý kiến như sau:  

1. Việc điều chỉnh giá hợp đồng thực hiện theo nội dung hợp đồng đã ký 
kết giữa các bên, phù hợp với hồ sơ mời thầu, hồ sơ dự thầu, quy định của pháp 
luật áp dụng cho hợp đồng xây dựng và hợp đồng BOT. 

2. Hồ sơ gửi kèm văn bản số 1778/SXD-QLHĐXD chưa nêu rõ các quy 
định về phương pháp điều chỉnh giá, nguồn thông tin về giá hoặc nguồn chỉ số 
giá để điều chỉnh giá hợp đồng.  

Vì vậy, nếu hợp đồng quy định sử dụng chỉ số giá xây dựng để điều chỉnh 
giá hợp đồng; nguồn chỉ số giá để điều chỉnh giá hợp đồng là chỉ số giá xây dựng 
do địa phương công bố, và trong danh mục chỉ số giá công bố của địa phương 
chưa có loại chỉ số giá cho công trình đường cao tốc, hoặc đã có nhưng chưa xét 
đến yếu tố đặc thù của công trình (như xử lý nền móng, nền đất yếu…), thì Sở 
Xây dựng tỉnh Tiền Giang hướng dẫn chủ đầu tư căn cứ phương pháp xác định 
chỉ số giá xây dựng do Bộ Xây dựng ban hành để tổ chức xác định, hoặc thuê đơn 
vị tư vấn có đủ điều kiện năng lực, kinh nghiệm theo quy định của pháp luật để 
tính toán chỉ số giá. Căn cứ pháp luật về quản lý chi phí đầu tư xây dựng áp dụng 
cho Dự án, chủ đầu tư có trách nhiệm thỏa thuận với Sở Xây dựng tỉnh Tiền 
Giang hoặc báo cáo Người quyết định đầu tư quyết định về chỉ số giá này trước 
khi sử dụng để điều chỉnh giá hợp đồng. 

Sở Xây dựng tỉnh Tiền Giang căn cứ ý kiến nêu trên tổ chức triển khai 
thực hiện./. 
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