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Kính gửi: Sở Xây dựng tỉnh Quảng Ninh 
 

Bộ Xây dựng nhận được văn bản số 762/SXD-KT&VLXD ngày 

11/3/2020 của Sở Xây dựng tỉnh Quảng Ninh về việc xin ý kiến về định mức dự 

toán xây dựng công trình theo quy định của nghị định số 68/2019/NĐ-CP ngày 

14/8/2019 của Chính phủ về quản lý chi phí đầu tư xây dựng. Sau khi xem xét, 

Bộ Xây dựng có ý kiến như sau: 

1. Đối với các định mức lập mới nêu trong văn bản số 212/BDD&CN-

KHKT ngày 05/3/2020 của Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng các công trình 

dân dụng và công nghiệp tỉnh Quảng Ninh: 

Các định mức lập mới theo đề xuất tại văn bản số 212/BDD&CN-KHKT 

được Viện Kinh tế xây dựng – Bộ Xây dựng lập theo phương pháp lập định mức 

dự toán xây dựng công trình tại Phụ lục số 6 ban hành kèm theo Thông tư số 

09/2019/TT-BXD ngày 26/12/2019 của Bộ trưởng Bộ Xây dựng hướng dẫn xác 

định và quản lý chi phí đầu tư xây dựng. 

Trị số các định mức được đơn vị tư vấn xác định trên cơ sở vận dụng có 

điều chỉnh các định mức đã được Bộ Xây dựng ban hành và định mức gia công 

vòm cầu do UBND thành phố Hà Nội ban hành cho công trình cầu Đông Trù. 

Việc vận dụng có điều chỉnh các định mức theo điều kiện, biện pháp thi công 

của công trình như đề xuất của Viện Kinh tế xây dựng cơ bản đủ điều kiện để 

xem xét lập dự toán xây dựng. Chủ đầu tư báo cáo Người quyết định đầu tư xem 

xét, quyết định việc vận dụng các định mức này để lập dự toán xây dựng. Đơn vị 

tư vấn lập định mức chịu trách nhiệm về các số liệu định mức được tính toán. 

Các định mức này chỉ áp dụng cho các công trình cầu Cửa Lục 1 và công trình 

cầu Cửa Lục 3 nêu trong văn bản số 212/BDD&CN-KHKT. 

Trong quá trình triển khai thi công, chủ đầu tư có trách nhiệm tổ chức rà 

soát các định mức này theo điều kiện thi công thực tế, báo cáo người quyết định 

đầu tư xem xét, quyết định điều chỉnh các trị số cho phù hợp làm cơ sở quản lý 

chi phí đầu tư xây dựng, quản lý hợp đồng của dự án.  

Trường hợp các công tác nêu trên được thi công rộng rãi, phổ biến trên 

địa bàn địa phương, Sở Xây dựng tỉnh Quảng Ninh tổ chức rà soát định mức dự 

toán cho các công tác này; báo cáo UBND tỉnh Quảng Ninh xem xét, thống nhất 

với Bộ Xây dựng trước khi ban hành để áp dụng phổ biến trên địa bàn. 



 

2. Về các định mức dự toán cho các công việc đặc thù, chuyên ngành 

thuộc phạm vi quản lý của các Bộ quản lý công trình xây dựng chuyên ngành, 

Ủy ban nhân dân cấp tỉnh: 

Theo quy định tại Điều 15 Nghị định số 68/2019/NĐ-CP thì các Bộ quản 

lý công trình xây dựng chuyên ngành, Ủy ban nhân dân cấp tỉnh có trách nhiệm 

tổ chức xác định định mức cho các công việc đặc thù, chuyên ngành thuộc phạm 

vi quản lý để ban hành áp dụng sau khi có ý kiến thống nhất của Bộ Xây dựng. 

Trong thời gian từ khi Nghị định số 68/2019/NĐ-CP có hiệu lực (ngày 

01/10/2019) đến khi các Bộ quản lý công trình xây dựng chuyên ngành, Ủy ban 

nhân dân cấp tỉnh ban hành các bộ định mức mới, để tránh ách tắc, không chậm 

tiến độ các dự án trên địa bàn, Sở Xây dựng tỉnh Quảng Ninh hướng dẫn các Chủ 

đầu tư khi lập dự toán các công tác này có thể tạm xác định theo giá thị trường 

(bao gồm cả việc tham khảo, vận dụng định mức đã có) làm cơ sở triển khai thực 

hiện các bước tiếp theo. Trên cơ sở dự toán được duyệt, Chủ đầu tư báo cáo cấp 

quyết định đầu tư xem xét, lựa chọn hình thức giá hợp đồng cho phù hợp đối với 

các gói thầu có các công việc đặc thù, chuyên ngành đảm bảo quản lý chặt chẽ chi 

phí đầu tư và hiệu quả của dự án. 

3. Đối với các định mức đã được Bộ trưởng Bộ Xây dựng công bố trước 

đây nhưng chưa được ban hành kèm theo Thông tư số 10/2019/TT-BXD ngày 

26/12/2019 của Bộ trưởng Bộ Xây dựng, đề nghị Sở Xây dựng tỉnh Quảng Ninh 

căn cứ điều kiện đặc thù của địa phương chủ động rà soát, báo cáo UBND tỉnh 

lấy ý kiến thống nhất của Bộ Xây dựng trước khi quyết định áp dụng. 

Trên đây là ý kiến của Bộ Xây dựng, đề nghị Sở Xây dựng tỉnh Quảng 

Ninh tổng hợp, cáo cáo Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Ninh xem xét quyết định 

theo thẩm quyền và hướng dẫn các chủ đầu và các đơn vị liên quan trên địa bàn 

tỉnh triển khai thực hiện cho phù hợp./. 
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