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Kính gửi: Ban Quản lý dự án ĐTXD các công trình giao thông, 

tỉnh Quảng Nam 

Bộ Xây dựng nhận được Văn bản số 1175/BQLGT-KHKT ngày 
05/7/2021 của Ban Quản lý dự án ĐTXD các công trình giao thông, tỉnh Quảng 
Nam đề nghị có ý kiến đối với các định mức dự toán mới áp dụng cho dự án 
thành phần HA/W3 kèm theo hồ sơ, tài liệu có liên quan. Sau khi nghiên cứu hồ 
sơ, Bộ Xây dựng có ý kiến như sau: 

1. Việc xác định dự toán xây dựng công trình thực hiện theo quy định tại 
Điều 12 Nghị định số 10/2021/NĐ-CP ngày 09/2/2021 của Chính phủ về quản 
lý chi phí đầu tư xây dựng. 

2. Việc xác định định mức dự toán mới, định mức dự toán điều chỉnh áp 
dụng cho công trình để lập dự toán xây dựng thực hiện theo quy định tại Điều 21 
Nghị định số 10/2021/NĐ-CP. Trong quá trình lập dự toán xây dựng, chủ đầu tư 
xem xét, quyết định việc sử dụng định mức dự toán mới, định mức dự toán điều 
chỉnh cho phù hợp với yêu cầu đặc thù của công trình, làm cơ sở lập đơn giá, 
xác định dự toán xây dựng theo quy định tại khoản 4 Điều 21 Nghị định số 
10/2021/NĐ-CP. Chủ đầu tư được thuê tổ chức tư vấn quản lý chi phí đủ điều 
kiện năng lực để xác định, thẩm tra các định mức dự toán mới, định mức dự toán 
điều chỉnh theo quy định tại khoản 7 Điều 21 Nghị định số 10/2021/NĐ-CP.  
Trên cơ sở đó, cơ quan chuyên môn về xây dựng có ý kiến về danh mục định 
mức dự toán mới, định mức dự toán điều chỉnh và phương pháp xác định theo 
quy định tại điểm đ khoản 3 Điều 13 Nghị định số 10/2021/NĐ-CP. Trong quá 
trình thi công xây dựng, chủ đầu tư tổ chức khảo sát để xác định các định mức 
dự toán mới, định mức dự toán điều chỉnh theo quy định tại khoản 5 Điều 21 
Nghị định số 10/2021/NĐ-CP. 

3. Một số ý kiến về định mức gửi kèm theo Văn bản số 1175/BQLGT-
KHKT 

a) Về hao phí vật liệu 

- Định mức sản xuất vòm cầu thép đang có mức hao phí vật liệu thép, vật 
liệu phục vụ công tác hàn lớn, đề nghị rà soát lại hao phí vật liệu này đảm bảo 
xác định hao hụt vật liệu thi công phù hợp với quy định định mức tỷ lệ hao hụt 
vật liệu thi công ban hành kèm theo Thông tư số 10/2019/TT-BXD ngày 
26/12/2019 của Bộ Xây dựng về ban hành định mức xây dựng; 

- Định mức lắp dựng vòm cầu thép: đề nghị rà soát thành phần hao phí vật 
liệu đảm bảo phù hợp với vật liệu sử dụng của biện pháp thi công. 
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b) Về hao phí nhân công  

- Định mức lắp dựng vòm cầu thép: đề nghị rà soát xác định theo cấp bậc 
thợ bình quân như quy định định mức một số công tác gia công, lắp dựng kết 
cấu thép, dầm cầu,... được ban hành trong Thông tư số 10/2019/TT-BXD; 

- Rà soát lại trị số định mức nhân công của 03 công tác gửi kèm theo Văn 
bản số 1175/BQLGT-KHKT và bổ sung thuyết minh tính toán, xác định định 
mức để đảm bảo phù hợp với quy mô công trình, điều kiện thi công, biện pháp 
tổ chức thi công của công trình. 

c) Về hao phí máy thi công: đề nghị rà soát xác định thành phần hao phí 
máy thi công của 03 công tác gửi kèm theo Văn bản số 1175/BQLGT-KHKT 
đảm bảo phù hợp với danh mục máy thi công, biện pháp thi công nêu tại thuyết 
minh chung hồ sơ bản vẽ thi công cầu thôn 3, đường dẫn 2 đầu cầu và cầu bộ 
hành kèm theo Văn bản số 1175/BQLGT-KHKT. 

Hiện nay, Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội đang đề nghị Bộ Xây dựng 
có ý kiến về một số định mức của công trình cầu Đông Trù, vì vậy Ban Quản lý 
dự án ĐTXD các công trình giao thông, tỉnh Quảng Nam nghiên cứu tính pháp 
lý khi sử dụng định mức dự toán của công trình này để lập và quản lý chi phí 
đầu tư xây dựng. 

Căn cứ ý kiến nêu trên, Ban Quản lý dự án ĐTXD các công trình giao 
thông, tỉnh Quảng Nam tổ chức thực hiện theo quy định./. 

 

 

Nơi nhận: 

- Như trên; 

- TTr Bùi Hồng Minh (để b/c); 

- Sở GTVT tỉnh Quảng Nam; 

- Lưu VT, KTXD(T). 

 

TL. BỘ TRƯỞNG 
KT. CỤC TRƯỞNG CỤC KINH TẾ XÂY DỰNG 

PHÓ CỤC TRƯỞNG 
 

 

 

(đã ký) 

 

 

Hồ Ngọc Sơn 

 


