
BỘ XÂY DỰNG CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM  
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc  

Số: 3043/BXD-KTXD 

V/v chi phí quản lý dự án và 
chi phí giám sát đối với dự án 
nằm trong vùng có điều kiện 
kinh tế xã hội đặc biệt khó 

khăn. 

Hà Nội, ngày 08 tháng 8 năm 2022 

 

       

Kính gửi:   Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng – Ban quản lý Khu 
kinh tế Dung Quất và các Khu công nghiệp Quảng Ngãi. 

 

 Bộ Xây dựng nhận được  Văn bản số 195/ĐTXD ngày 06/6/2022 của Ban 
quản lý dự án đầu tư xây dựng – Ban quản lý Khu kinh tế Dung Quất và các 
Khu công nghiệp Quảng Ngãi về việc điều chỉnh chi phí quản lý dự án và chi 
phí giám sát đối với dự án nằm trong vùng có điều kiện kinh tế xã hội đặc biệt 
khó khăn. Sau khi nghiên cứu, Bộ Xây dựng có ý kiến như sau:  

 Việc áp dụng quy định pháp luật về đầu tư xây dựng tương ứng với thời 
điểm thực hiện dự án đầu tư xây dựng. Trường hợp dự án đầu tư xây dựng tại 
vùng có điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn theo quy định của Chính 
phủ, thực hiện theo quy định tại Quyết định số 957/QĐ-BXD ngày 29/9/2009 
của Bộ trưởng Bộ Xây dựng về công bố định mức chi phí quản lý dự án và tư 
vấn đầu tư xây dựng thì chi phí quản lý dự án điều chỉnh theo điểm 2.4, mục 2; 
chi phí giám sát điều chỉnh theo tiết 3.8.3, điểm 3.8, mục 3 kèm theo Quyết định 
số 957/QĐ-BXD. 

 Bộ Xây dựng hướng dẫn, Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng – Ban quản 
lý Khu kinh tế Dung Quất và các Khu công nghiệp Quảng Ngãi rà soát pháp luật 
có liên quan áp dụng cho từng dự án cụ thể để thực hiện đúng quy định./. 
 
Nơi nhận: 
- Như trên; 
- TTr Bùi Hồng Minh (để b/c); 
- Lưu VT; Cục KTXD; Th (3b). 
 

TL. BỘ TRƯỞNG 
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(đã ký) 

 

Hồ Ngọc Sơn 
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