
 
 

BỘ XÂY DỰNG 
 

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

Số: 4473/BXD-KTXD 
V/v cho ý kiến về định mức vận chuyển 
sản phẩm hàng hóa vật liệu xây dựng 

trên địa bàn thành phố Cần Thơ. 

Hà Nội, ngày 04 tháng 10 năm 2022 

 

Kính gửi: Sở Xây dựng thành phố Cần Thơ 

 

Bộ Xây dựng nhận được Văn bản số 1955/SXD-TTQLNO-CLCTXD ngày 
12/7/2022 của Sở Xây dựng thành phố Cần Thơ về định mức vận chuyển sản 
phẩm hàng hóa, vật liệu xây dựng trên địa bàn thành phố Cần Thơ. Sau khi xem 
xét, Bộ Xây dựng có ý kiến như sau:  

1. Định mức dự toán công tác xây dựng đặc thù của địa phương thực hiện 
theo quy định tại khoản 6, khoản 7 Điều 20 Nghị định 10/2021/NĐ-CP ngày 
09/02/2021 của Chính phủ về quản lý chi phí đầu tư xây dựng. Theo đó, Uỷ ban 
nhân dân cấp tỉnh tổ chức xây dựng, ban hành định mức dự toán cho công tác 
xây dựng đặc thù của địa phương, gửi Bộ Xây dựng cho ý kiến về phương pháp, 
căn cứ xây dựng định mức, sự phù hợp kết quả tính toán các thành phần hao phí 
trước khi ban hành. 

2. Phương pháp xây dựng định mức dự toán thực hiện theo quy định tại 
Phụ lục III, Thông tư 13/2021/TT-BXD ngày 31/8/2021 của Bộ Xây dựng về 
việc hướng dẫn phương pháp xác định các chỉ tiêu kinh tế kỹ thuật và đo bóc 
khối lượng công trình. 

3. Một số lưu ý về hồ sơ định mức: 

- Hồ sơ xây dựng định mức gồm phiếu khảo sát, bảng tính hao phí định mức 
dự toán và định mức dự toán công tác vận chuyển sản phẩm hàng hóa, vật liệu 
xây dựng bằng đường thủy. Phiếu khảo sát chưa thể hiện thời gian thực hiện khảo 
sát, thời gian thực hiện của từng bước công việc. Sở Xây dựng chỉ đạo đơn vị tư 
vấn cần tăng số lượng phiếu khảo sát đảm bảo độ tin cậy, chính xác, mang tính 
đại diện. 

- Căn cứ điều kiện thực tế tại địa phương, Sở Xây dựng thành phố Cần Thơ 
nghiên cứu xây dựng định mức cho các cự ly vận chuyển, loại hàng hóa vận chuyển, 
theo cấp kỹ thuật đường thủy nội địa. 

- Rà soát số liệu tính toán đảm bảo phù hợp với hồ sơ khảo sát. 



 
 

- Nghiên cứu rà soát thuyết minh và hướng áp dụng. 

Sở Xây dựng tỉnh Cần Thơ căn cứ ý kiến của Bộ Xây dựng hoàn thiện hồ 
sơ định mức, báo cáo Uỷ ban nhân dân thành phố Cần Thơ gửi Bộ Xây dựng có 
ý kiến trước khi ban hành./. 

 

Nơi nhận: 
- Như trên; 
- Lưu VP, KTXD. 
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