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BỘ XÂY DỰNG 
 

Số:  4344/BXD-KTXD 
V/v chỉ số giá xây dựng để điều 

chỉnh giá hợp đồng gói thầu 
XL18, công trình đường Hồ Chí 
Minh đoạn La Sơn – Túy Loan 
theo hình thức hợp đồng BT 

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

 

          Hà Nội, ngày  27 tháng 9 năm  2022 

  Kính gửi: Công ty TNHH Đầu tư BT Cam Lộ - Túy Loan        

            Bộ Xây dựng nhận được văn bản số 112/CLTL-KHKT ngày 09/5/2022  
của Công ty TNHH Đầu tư BT Cam Lộ - Túy Loan về việc chỉ số giá xây dựng 
để điều chỉnh giá hợp đồng gói thầu XL18 thuộc Dự án đầu tư xây dựng đường 
Hồ Chí Minh đoạn La Sơn – Túy Loan theo hình thức hợp đồng BT (sau đây 
viết tắt là chỉ số giá xây dựng gói thầu XL18). Sau khi xem xét, Bộ Xây dựng có 
ý kiến như sau:  

1. Chỉ số giá xây dựng gói thầu XL18 được Viện Kinh tế xây dựng - Bộ 
Xây dựng tính toán xác định và thông báo kết quả tại văn bản số 172/VKT-GXD 
ngày 18/01/2022 trên cơ sở nội dung hợp đồng gói thầu XL18 và Thông tư số 
02/2011/TT-BXD1. Cơ sở, phương pháp xác định các chỉ số giá xây dựng chưa 
có trong danh mục chỉ số giá do địa phương công bố là phù hợp với quy định tại 
Thông tư số 02/2011/TT-BXD. 

2. Bộ Xây dựng lưu ý: 

a) Công ty TNHH Đầu tư BT Cam Lộ - Túy Loan căn cứ ý kiến của đơn 
vị tư vấn nêu tại mục 5 văn bản số 172/VKT-GXD để hoàn thiện cơ sở thực hiện 
điều chỉnh giá hợp đồng, đảm bảo tính thống nhất, đồng bộ, logic về căn cứ, cơ 
sở tính toán tại các thời điểm xác định chỉ số giá gói thầu XL18 với các gói thầu 
khác thuộc dự án và chịu trách nhiệm kiểm soát các nội dung đảm bảo đúng quy 
định pháp luật. 

b) Việc áp dụng chỉ số giá xây dựng tại Phụ lục số 3 văn bản số 
172/VKT-GXD để xác định hệ số điều chỉnh (Pn) điều chỉnh giá hợp đồng gói 
thầu XL18 tại các thời điểm đã được lựa chọn căn cứ vào nội dung các điều 
khoản, thỏa thuận trong hợp đồng đã ký kết, điều kiện cụ thể của gói thầu, đảm 
bảo phù hợp với các quy định về quản lý chi phí đầu tư xây dựng, quản lý hợp 
đồng xây dựng áp dụng cho gói thầu, dự án. 

                                           
1
 Thông tư số 02/2011/TT-BXD ngày 22/02/2011 của Bộ Xây dựng về hướng dẫn xác định và công bố 
chỉ số giá xây dựng; 
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c) Công ty TNHH Đầu tư BT Cam Lộ - Túy Loan, đơn vị tư vấn chịu 
trách nhiệm rà soát đảm bảo tuân thủ các thỏa thuận trong hợp đồng; đảm bảo 
sự phù hợp của các căn cứ pháp lý, các quy định pháp luật về quản lý chi phí 
đầu tư xây dựng và hợp đồng xây dựng để xác định chỉ số giá xây dựng gói thầu 
XL18, đúng quy định. 

 Trên đây là ý kiến của Bộ Xây dựng, đề nghị Công ty TNHH Đầu tư BT 
Cam Lộ - Túy Loan tổ chức triển khai thực hiện đúng quy định pháp luật./. 

 
Nơi nhận: 

 TL. BỘ TRƯỞNG 
CỤC TRƯỞNG CỤC KINH T Ế XÂY DỰNG 

- Như trên; 
- TT Bùi Hồng Minh (để b/c); 
- Lưu: VT, KTXD(Lan). 
 

  
 

 

 (đã ký) 

 

Đàm Đức Biên 
 


		2022-09-27T14:08:02+0700
	Việt Nam
	Trung tâm Thông tin
	Trung tâm Thông tin<ttth@moc.gov.vn> đã ký lên văn bản này!




