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

Số: 4814/BXD-KTXD                   Hà Nội, ngày  27 tháng 10 năm 2022 

 

 

 

Kính gửi: Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Quảng Trị 

Bộ Xây dựng nhận được văn bản số 2054/SKH-KGVX ngày 03/10/2022 
của Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Quảng Trị đề nghị hướng dẫn nội dung liên 
quan đến xác định, quản lý chi phí dự án đầu tư công không có cấu phần xây 
dựng. Sau khi xem xét, Bộ Xây dựng có ý kiến như sau: 

1. Thông tư số 12/2021/TT-BXD ngày 31/8/2021 của Bộ Xây dựng ban 
hành định mức xây dựng phục vụ việc xác định và quản lý chi phí đầu tư xây 
dựng các dự án thuộc phạm vi điều chỉnh của Luật Xây dựng, Nghị định số 
10/2021/NĐ-CP ngày 09/02/2021 của Chính phủ về quản lý chi phí đầu tư xây 
dựng. 

2. Việc xác định, quản lý chi phí dự án đầu tư công không có cấu phần 
xây dựng như nội dung văn bản số 2054/SKH-KGVX được thực hiện theo quy 
định của pháp luật về đầu tư công tại Luật Đầu tư công, Nghị định số 
40/2020/NĐ-CP ngày 06/4/2020 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số 
điều của Luật Đầu tư công và các quy định pháp luật khác có liên quan. Theo 
quy định tại khoản 4 Điều 27 Nghị định số 40/2020/NĐ-CP, cơ quan quản lý 
nhà nước về ngành, lĩnh vực quy định tiêu chuẩn, định mức, nội dung chi tiết và 
phương pháp xác định chi phí làm cơ sở xác định tổng mức đầu tư dự án thuộc 
ngành, lĩnh vực quản lý. 

Trên đây là ý kiến của Bộ Xây dựng; đề nghị Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh 
Quảng Trị căn cứ quy định pháp luật có liên quan, ý kiến hướng dẫn của Bộ Kế 
hoạch và Đầu tư và các cơ quan liên quan khác để làm cơ sở triển khai thực 
hiện./. 

Nơi nhận:                                                              TL. BỘ TRƯỞNG 
- Như trên;                CỤC TRƯỞNG CỤC KINH T Ế XÂY DỰNG 
- TTr Bùi Hồng Minh (để b/c); 
- Lưu: VT, Cục KTXD, (M.3).   
 
                                                                                  (đã ký) 
 

                                                                                Đàm Đức Biên 

 

V/v hướng dẫn nội dung liên 
quan đến xác định, quản lý chi 
phí dự án đầu tư công không có 
cấu phần xây dựng 
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