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               Kính gửi: Công ty TNHH tư vấn Đại học Xây dựng 

 Bộ Xây dựng nhận được Văn bản số 69-21/CV-CCU ngày 20/01/2021 
của  Công ty TNHH tư vấn Đại học Xây dựng về việc xác định chi phí quản lý 
dự án theo Thông tư số 16/2019/TT-BXD ngày 26/12/2019 của Bộ trưởng Bộ 
Xây dựng về hướng dẫn xác định chi phí quản lý dự án và tư vấn đầu tư xây 
dựng. Sau khi nghiên cứu, Bộ Xây dựng có ý kiến như sau:  

 1. Chi phí quản lý dự án quy định tại Thông tư số 16/2019/TT-BXD ngày 
26/12/2019 của Bộ trưởng Bộ Xây dựng là chi phí cần thiết để tổ chức thực hiện 
các công việc quản lý dự án từ giai đoạn chuẩn bị đầu tư, thực hiện dự án và kết 
thúc xây dựng đưa công trình của dự án vào khai thác sử dụng.  

 2. Trường hợp thuê tư vấn quản lý dự án, chi phí thuê tư vấn quản lý dự 
án xác định bằng dự toán trên cơ sở nội dung, khối lượng công việc quản lý dự 
án được thỏa thuận trong hợp đồng quản lý dự án giữa chủ đầu tư với nhà thầu 
tư vấn quản lý dự án. Chi phí thuê tư vấn quản lý dự án (đã bao gồm thuế giá trị 
gia tăng) cộng với chi phí quản lý dự án của chủ đầu tư không vượt chi phí quản 
lý dự án xác định theo quy định tại Thông tư số 16/2019/TT-BXD. 

 3. Trường hợp dự án có đặc thù riêng, chi phí quản lý dự án xác định theo 
định mức ban hành kèm theo Thông tư số 16/2019/TT-BXD không đủ chi phí 
thì chủ đầu tư tổ chức lập dự toán để xác định chi phí quản lý dự án nhưng phải 
đảm bảo hiệu quả dự án.  

 4. Việc quản lý, sử dụng chi phí quản lý dự án thực hiện theo hướng dẫn 
của Bộ Tài chính. 

 Trên đây là ý kiến của Bộ Xây dựng, đề nghị Công ty TNHH tư vấn Đại 
học Xây dựng nghiên cứu, thực hiện./.  
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