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Kính gửi: Tập đoàn Công nghiệp Than - Khoáng sản Việt Nam 

Bộ Xây dựng nhận được văn bản số 2394/TKV-ĐT ngày 30/5/2022 của 
Tập đoàn Công nghiệp Than - Khoáng sản Việt Nam về việc đề nghị hướng dẫn 
nội dung liên quan đến thẩm quyền công bố giá ca máy và thiết bị thi công xây 
dựng công trình mỏ than hầm lò trên địa bàn tỉnh Quảng Ninh. Sau khi xem xét, 
Bộ Xây dựng có ý kiến như sau: 

1. Theo quy định tại khoản 2 Điều 26 và điểm d khoản 3 Điều 43 Nghị 
định số 10/2021/NĐ-CP ngày 09/02/2021 của Chính phủ về quản lý chi phí đầu 
tư xây dựng thì Ủy ban nhân dân cấp tỉnh chịu trách nhiệm phân cấp, ủy quyền 
cho Sở Xây dựng công bố giá ca máy và thiết bị thi công xây dựng trên địa bàn 
tỉnh. Danh mục máy và thiết bị thi công được lựa chọn để công bố thực hiện theo 
quy định tại điểm a khoản 5 Điều 8 Thông tư số 11/2021/TT-BXD ngày 
31/8/2021 của Bộ Xây dựng hướng dẫn một số nội dung xác định và quản lý chi 
phí đầu tư xây dựng. 

2. Tại điểm b khoản 5 Điều 9 Thông tư số 11/2021/TT-BXD quy định: 
trường hợp giá ca máy và thiết bị thi công chưa được cơ quan nhà nước có thẩm 
quyền công bố, chủ đầu tư tổ chức khảo sát, xác định giá ca máy và thiết bị thi 
công theo phương pháp quy định để quyết định áp dụng khi xác định giá xây dựng 
công trình. Sở Xây dựng thực hiện hướng dẫn về tính đúng đắn, sự phù hợp về căn 
cứ, phương pháp xác định giá ca máy và thiết bị thi công khi chủ đầu tư có yêu 
cầu. 

3. Trong thời gian giá ca máy và thiết bị thi công xây dựng công trình mỏ 
than hầm lò trên địa bàn tỉnh Quảng Ninh chưa được Sở Xây dựng công bố, Tập 
đoàn Công nghiệp Than - Khoáng sản Việt Nam có thể sử dụng kết quả xác định 
giá ca máy và thiết bị thi công (hoàn thiện theo ý kiến của Sở Xây dựng tỉnh 
Quảng Ninh tại văn bản số 1362/SXD-KT&VLXD ngày 21/4/2022) làm căn cứ 
xác định và quản lý chi phí đầu tư xây dựng các dự án trong phạm vi Tập đoàn. 

Trên đây là ý kiến của Bộ Xây dựng, đề nghị Tập đoàn Công nghiệp Than 
- Khoáng sản Việt Nam nghiên cứu và thực hiện./. 

Nơi nhận:                                                             
- Như trên;              
- TTr Bùi Hồng Minh (để b/c); 
- Lưu: VT, Cục KTXD, (M.3).   
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Trương Thị Thu Thanh 

 

V/v hướng dẫn nội dung liên quan 
đến thẩm quyền công bố giá ca máy 
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