
 BỘ XÂY DỰNG CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

Số: 1790/BXD-KTXD 
V/v hướng dẫn áp dụng định mức 

xây dựng Dự án đường cao tốc Nội 

Bài – Lào Cai. 

Hà Nội, ngày  16 tháng 04 năm 2020 

 

Kính gửi: Công ty TNHH xây dựng cầu đường Quảng Tây. 

Bộ Xây dựng nhận được Văn bản GRBCC/NBLC/BXD/01 ngày 

26/12/2019 của Công ty TNHH xây dựng cầu đường Quảng Tây về việc đề nghị 

hướng dẫn áp dụng định mức dự toán thuộc gói thầu A7, Dự án đường cao tốc 

Nội Bài – Lào Cai. Sau khi xem xét, Bộ Xây dựng có ý kiến như sau: 

1. Việc thanh, quyết toán hợp đồng xây dựng thực hiện theo hồ sơ mời 

thầu, hồ sơ dự thầu, nội dung hợp đồng đã ký kết giữa các bên và các quy định 

của nhà nước có liên quan.  

2. Định mức dự toán công tác đào nền đường bằng máy đào và công tác 

vận chuyển đất bằng ô tô tự đổ theo từng cấp đất được xác định trên cơ sở tổ 

hợp máy đào và ô tô tự đổ, nhằm tận dụng tối đa công suất của máy thi công 

chính cũng như đảm bảo chất lượng công trình xây dựng theo Tiêu chuẩn quốc 

gia Việt Nam về thi công và nghiệm thu đối với các công tác này. Việc áp dụng 

các định mức nêu trên để lập và quản lý chi phí đầu tư xây dựng công trình do 

chủ đầu tư quyết định cho phù hợp với pháp luật về hoạt động đầu tư xây dựng. 

3. Định mức dự toán xây dựng công trình do Bộ Xây dựng công bố để lập 

và quản lý chi phí đầu tư xây dựng công trình. Trường hợp các công việc xây 

dựng chưa có trong hệ thống định mức dự toán được công bố hoặc đã có nhưng 

chưa phù hợp với yêu cầu kỹ thuật, điều kiện thi công, biện pháp thi công cụ thể 

của công trình thì Chủ đầu tư tổ chức xác định các định mức dự toán xây dựng 

theo quy định. 

Trên đây là ý kiến của Bộ Xây dựng, đề nghị Công ty TNHH xây dựng 

cầu đường Quảng Tây nghiên cứu và thực hiện./. 

Nơi nhận: 
- Như trên; 

- TCT đầu tư phát triển đường cao tốc VN; 

- Lưu VT, Cục KTXD(T). 
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