
 

 

BỘ XÂY DỰNG 
  

Số: 1044/BXD-KTXD 
V/v hướng dẫn xác định giá cát nghiền tại dự án 

Hồ chứa nước Bản Mòng, tỉnh Sơn La 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

   
Hà Nội, ngày  31 tháng 3 năm 2021 

Kính gửi: Ban Quản lý Đầu tư và Xây dựng Thủy lợi 1 

Bộ Xây dựng nhận được văn bản số 100/BQL-TĐ ngày 02/02/2021 của 
Ban Quản lý Đầu tư và Xây dựng Thủy lợi 1 (viết tắt là Ban 1) về việc xin ý 
kiến về kết quả tính toán và áp dụng chỉ số giá để tính giá cát nghiền cho dự án 
Hồ chứa nước Bản Mòng, tỉnh Sơn La. Về vấn đề này, Bộ Xây dựng có ý kiến 
như sau: 

1. Việc điều chỉnh hợp đồng xây dựng được thực hiện theo nội dung hợp 
đồng đã ký, phù hợp với hồ sơ mời thầu, hồ sơ dự thầu và quy định của pháp 
luật áp dụng cho hợp đồng đó. 

2. Theo nội dung văn bản số 100/BQL-TĐ, quá trình thực hiện dự án từ 
tháng 8/2013 đến tháng 4/2015 do nguồn cát tự nhiên tại khu vực không đảm 
bảo cung ứng về trữ lượng, chất lượng và giá thành cao, vì vậy Bộ Nông nghiệp 
và Phát triển nông thôn cho phép chuyển đổi từ bê tông sử dụng cát vàng sang 
bê tông đá xay nhiều cấp phối (bê tông cát nghiền) tại văn bản số 4237/BNN-
XD ngày 21/12/2010. Bên cạnh đó, trong thời gian thi công công trình (trước 
tháng 01/2017), Sở Xây dựng tỉnh Sơn La không công bố giá cát nghiền. Trên 
cơ sở đánh giá các phương án xác định giá cát nghiền của Viện Kinh tế xây 
dựng, phân tích, đánh giá loại vật liệu chủ yếu (đá xây dựng), dây chuyền, công 
nghệ sản xuất cát nghiền để đánh giá tính tương đồng về chỉ số giá xây dựng 
của vật liệu đá xây dựng vận dụng để điều chỉnh cho vật liệu cát nghiền nêu tại 
văn bản số 236/VKT-ĐM thì việc đề xuất của Ban 1 sử dụng phương án kinh tế 
hơn khi xác định giá cát nghiền như nêu tại văn bản số 100/BQL-TĐ là có cơ sở 
và đảm bảo nguyên tắc về quản lý chi phí đầu tư xây dựng. Việc sử dụng chỉ số 
giá xây dựng của cơ quan nhà nước có thẩm quyền công bố để xác định giá cho 
vật liệu cát nghiền, chủ đầu tư cần căn cứ Thông tư của Bộ trưởng Bộ Xây 
dựng hướng dẫn điều chỉnh giá hợp đồng xây dựng và Thông tư hướng dẫn xác 
định và quản lý chỉ số giá xây dựng để đánh giá sự phù hợp về nội dung, tính 
chất công việc trong hợp đồng làm cơ sở quyết định cho phù hợp quy định pháp 
luật, chịu trách nhiệm về quyết định của mình. 

3. Ngoài ra, Ban 1 cần đánh giá tính kinh tế, hiệu quả việc chuyển đổi từ 

bê tông cát vàng sang bê tông đá xay nhiều cấp phối như chỉ đạo của Bộ Nông 



 

 

nghiệp tại văn bản số 4237/BNN-XD ngày 21/12/2010 và điểm c khoản 7.3 

Điều 7 Hợp đồng kinh số 06/HĐKT-XD/HBM ngày 27/12/2010.  

Ban Quản lý Đầu tư và Xây dựng Thủy lợi 1 nghiên cứu ý kiến của Bộ 

Xây dựng, báo cáo Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn và xem xét, quyết 

định thực hiện đúng quy định pháp luật./.  
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