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            Bộ Xây dựng nhận được văn bản số 2882/BQLĐSĐT-QLDA1 ngày 

24/12/2019 của Ban Quản lý Đường sắt đô thị - UBND thành phố Hồ Chí Minh 

về việc chỉ số giá xây dựng Dự án Xây dựng tuyến đường sắt đô thị số 1 thành 

phố Hồ Chí Minh (giai đoạn 2012 - 2014). Sau khi xem xét, Bộ Xây dựng có ý 

kiến như sau:  

 1. Dự án Xây dựng tuyến đường sắt đô thị số 1 thành phố Hồ Chí Minh 

được Chủ tịch UBND thành phố Hồ Chí Minh phê duyệt Báo cáo dự án đầu tư 

tại Quyết định số 1453/QĐ-UBND ngày 06/4/2007. Do vậy, việc quản lý xác 

định và công bố chỉ số giá xây dựng thực hiện theo quy định tại Thông tư số 

02/2011/TT-BXD ngày 22/02/2011 của Bộ Xây dựng hướng dẫn xác định và 

công bố chỉ số giá xây dựng. 

 2. Theo nội dung tại Quyết định số 1453/QĐ-UBND, Dự án Xây dựng 

tuyến đường sắt đô thị số 1 thành phố Hồ Chí Minh thuộc địa phận thành phố 

Hồ Chí Minh và một phần tuyến cuối thuộc địa phận tỉnh Bình Dương. Do vậy, 

theo quy định tại Điều 5 Thông tư số 02/2011/TT-BXD, chủ đầu tư tổ chức xác 

định và quyết định việc áp dụng chỉ số giá xây dựng sau khi có ý kiến thỏa thuận 

của Bộ Xây dựng. 

 3. Bộ Xây dựng đã có văn bản số 2092/BXD-KTXD ngày 06/9/2017 gửi 

Ban Quản lý Đường sắt đô thị - UBND thành phố Hồ Chí Minh về việc thỏa 

thuận chỉ số giá xây dựng Dự án, với thời điểm tính toán từ tháng 01/2012 đến 

tháng 12/2015. 

 Trên đây là ý kiến của Bộ Xây dựng đối với nội dung nêu tại văn bản số 

2882/BQLĐSĐT-QLDA1 của Ban Quản lý Đường sắt đô thị - UBND thành phố 

Hồ Chí Minh./. 
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