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Số: 6121/BXD-KTXD 
V/v xác định giá ca máy trong 

công tác điều tiết khống chế đảm 
bảo giao thông và chống va trôi 

trên đường thủy nội địa 

Hà Nội, ngày 22 tháng 12 năm 2020 

  

Kính gửi: Cục Đường thủy nội địa Việt Nam 

Bộ Xây dựng nhận được văn bản số 1913/CĐTNĐ-QLKCHT ngày 
19/9/2020 của Cục Đường thủy nội địa Việt Nam về việc xác định giá ca máy 
trong công tác điều tiết khống chế đảm bảo giao thông và chống va trôi trên 
đường thủy. Sau khi nghiên cứu, Bộ Xây dựng có ý kiến như sau: 

- Thông tư số 11/2019/TT-BXD ngày 26/12/2019 của Bộ Xây dựng về 
hướng dẫn xác định giá ca máy và thiết bị thi công xây dựng đã hướng dẫn xác 
định giá ca máy chờ đợi là giá ca máy của các loại máy đã được huy động đến 
công trình để thi công xây dựng công trình nhưng chưa có việc để làm nhưng 
không có lỗi của nhà thầu. Giá ca máy chờ đợi gồm chi phí khấu hao, chi phí 
nhân công điều khiển và chi phí khác của máy. Trường hợp công tác trực điều 
tiết đường thủy đảm bảo an toàn giao thông và chống va đập trên đường thủy 
nội bộ thuộc phạm vi điều chỉnh của Thông tư số 11/2019/TT-BXD thì thực 
hiện theo hướng dẫn tại Thông tư số 11/2019/TT-BXD.  

 - Trường hợp công tác trực điều tiết đường thủy đảm bảo an toàn giao 
thông và chống va đập trên đường thủy nội địa không thuộc phạm vi điều chỉnh 
của Thông tư số 11/2019-BXD thì Cục Đường thủy nội địa Việt Nam báo cáo 
Bộ Giao thông vận tải xem xét, quyết định. 

Trên đây là ý kiến trả lời của Bộ Xây dựng để Cục Đường thủy nội địa 
Việt Nam – Bộ Giao thông vận tải nghiên cứu và thực hiện./.                                              

 

 
 
Nơi nhận: 
- Như trên; 
- Lưu: VT, KTXD (D). 
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