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Kính gửi: Kho bạc Nhà nước 

Bộ Xây dựng nhận được văn bản số 2502/KBNN-KSC ngày 25/5/2021 

của Kho bạc Nhà nước đề nghị hướng dẫn một số nội dung về quản lý chi phí 

đầu tư xây dựng. Sau khi xem xét, Bộ Xây dựng có ý kiến như sau: 

1. Tổng mức đầu tư xây dựng được phê duyệt là chi phí tối đa để thực 

hiện dự án đầu tư xây dựng. Việc xác định, thẩm định dự toán xây dựng công 

trình làm cơ sở phê duyệt phải đảm bảo sự phù hợp của dự toán xây dựng công 

trình với tổng mức đầu tư đã được phê duyệt; sự phù hợp của nội dung dự toán 

xây dựng công trình với các nội dung và yêu cầu của dự án. 

2. Trường hợp dự toán của một số hạng mục trong dự toán xây dựng công 

trình được phê duyệt cao hơn hoặc thấp hơn giá trị của hạng mục tương ứng 

trong tổng mức đầu tư xây dựng nhưng tổng dự toán không vượt tổng mức đầu 

tư đã được phê duyệt, pháp luật về quản lý chi phí đầu tư xây dựng không quy 

định chủ đầu tư phê duyệt điều chỉnh hoặc trình người quyết định đầu tư phê 

duyệt điều chỉnh cơ cấu tổng mức đầu tư.  

Trên đây là ý kiến của Bộ Xây dựng, đề nghị Kho bạc Nhà nước nghiên 

cứu, hướng dẫn đơn vị thực hiện./. 

 

Nơi nhận:  
- Như trên;    

- TTr Bùi Hồng Minh (để b/c); 

- Lưu: VT, Cục KTXD, (M.3). 
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V/v hướng dẫn một số nội dung về 
quản lý chi phí đầu tư xây dựng 


