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Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

Số: 4964/BXD-KTXD 
V/v cho ý kiến đối với các định 
mức dự toán phục vụ việc xác định 
dự toán xây dựng công trình thuộc 
dự án Cải tạo, nâng cấp đoạn Nha 
Trang – Sài Gòn 

Hà Nội, ngày  04 tháng 11 năm 2022 

Kính gửi: Ban Quản lý dự án đường sắt – Bộ Giao thông vận tải 

Bộ Xây dựng nhận được văn bản số 2430/BQLDAĐS-DA4 ngày 
21/10/2022 của Ban Quản lý dự án đường sắt - Bộ Giao thông vận tải về việc 
hướng dẫn và xin ý kiến đối với các định mức dự toán mới, định mức dự toán 
điều chỉnh phục vụ việc xác định dự toán xây dựng công trình thuộc dự án Cải 
tạo, nâng cấp đoạn Nha Trang - Sài Gòn, tuyến đường sắt Hà Nội - TP.Hồ Chí 
Minh. Sau khi nghiên cứu, Bộ Xây dựng có ý kiến như sau: 

1. Dự án cải tạo, nâng cấp đoạn Nha Trang - Sài Gòn, tuyến đường sắt Hà Nội 
- TP.Hồ Chí Minh (sau đây gọi tắt là Dự án) sử dụng vốn đầu tư công, do Ban Quản 
lý dự án đường sắt được Bộ Giao thông vận tải giao làm chủ đầu tư. Việc xây dựng 
định mức dự toán mới, điều chỉnh định mức dự toán để áp dụng lập dự toán xây 
dựng công trình thuộc dự án thực hiện theo quy định tại khoản 4 Điều 21 Nghị định 
số 10/2021/NĐ-CP ngày 09/2/2021 của Chính phủ về quản lý chi phí đầu tư xây 
dựng và hướng dẫn xác định tại Phụ lục III Thông tư số 13/2021/TT-BXD ngày 
31/8/2021 của Bộ Xây dựng. Theo đó: 

- Tổ chức, cá nhân lập dự toán có trách nhiệm lập danh mục và xác định các 
định mức mới, định mức điều chỉnh; cơ quan chuyên môn về xây dựng có trách 
nhiệm thẩm định về danh mục và phương pháp xác định định mức trong quá trình 
thẩm định dự toán xây dựng tuân thủ theo quy định tại điểm đ khoản 3 Điều 13 và 
điểm b khoản 4 Điều 21 Nghị định số 10/2021/NĐ-CP;  

- Chủ đầu tư có trách nhiệm xem xét, quyết định việc sử dụng các định mức 
này làm cơ sở xác định giá xây dựng công trình theo quy định tại điểm c khoản 4 
Điều 21 Nghị định số 10/2021/NĐ-CP. Chủ đầu tư và đơn vị tư vấn chịu trách nhiệm 
về tính chính xác của hồ sơ, tài liệu và kết quả tính toán xác định định mức. 

2. Một số ý kiến về hồ sơ, danh mục định mức dự toán mới, định mức dự 
toán điều chỉnh để áp dụng cho công trình gửi kèm theo văn bản số 
2430/BQLDAĐS-DA4 

2.1. Hồ sơ xây dựng định mức gửi xin ý kiến gồm kết quả xác định định 
mức và thuyết minh công tác xác định định mức dự toán phục vụ lập dự toán 
xây dựng gói thầu XL-NTSG2-2 thuộc Dự án1. Đề nghị Chủ đầu tư, đơn vị tư 
vấn rà soát, đối chiếu với các thành phần hồ sơ theo quy định hướng dẫn tại Phụ 

                                                           
1 Ban Quản lý dự án gửi bổ sung ngày 04/11/2022. 
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lục III Thông tư số 13/2021/TT-BXD ngày 31/8/2021 của Bộ Xây dựng để hoàn 
thiện, bổ sung.  

2.2. Về danh mục định mức dự toán gửi xin ý kiến (gồm 23 định mức, 
trong đó có 18 định mức cho các công tác sửa chữa đường sắt và 05 định mức 
cho công tác thông tin tín hiệu đường sắt):  

Một số định mức tương tự đã có trong các tập định mức được Bộ Xây 
dựng công bố, tái bản công bố nhiều lần trong các giai đoạn trước. Tuy nhiên, 
sau khi rà soát theo yêu cầu của Đề án Hoàn thiện hệ thống định mức và giá xây 
dựng (được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt tại Quyết định số 2038/QĐ-TTg 
ngày 18/12/2017), các định mức này không có trong danh mục được ban hành2 
tại Thông tư số 10/2019/TT-BXD ngày 26/12/2019 (nay được thay thế bởi 
Thông tư số 12/2021/TT-BXD ngày 31/8/2021). Vì vậy, quá trình thiết kế, lập 
dự toán, chủ đầu tư, đơn vị tư vấn cần rà soát, so sánh, đánh giá các giải pháp, 
công nghệ, biện pháp thi công…có thể áp dụng cho các công tác này để lựa chọn 
phương án tối ưu, hiệu quả, phù hợp với yêu cầu của thiết kế, đặc thù của công 
trình, làm căn cứ để xác định danh mục định mức dự toán mới, định mức dự 
toán điều chỉnh để áp dụng cho công trình theo quy định tại khoản 1,2  Điều 21, 
Nghị định 10/2021/NĐ-CP.  

2.3. Về phương pháp xác định định mức: 

Theo thuyết minh xác định định mức, định mức dự toán được xác định 
trên cơ sở hồ sơ thiết kế; rà soát, so sánh biện pháp thi công, yêu cầu kỹ thuật 
của các công tác thi công dự kiến của công trình với các công tác đã được thực 
hiện ở công trình tương tự; hao phí định mức một số công tác chủ yếu xác định 
theo định mức công tác sửa chữa đường sắt đã được Bộ Xây dựng công bố trước đây. 

Đề nghị chủ đầu tư, đơn vị tư vấn nghiên cứu, thực hiện theo các nội dung 
hướng dẫn tại mục I, II - Phụ lục III “Xác định định mức dự toán mới, điều 
chỉnh định mức dự toán và rà soát, cập nhật hệ thống định mức” kèm theo 
Thông tư số 13/2021/TT-BXD ngày 31/8/2021. 

2.4. Về thành phần nội dung, hao phí định mức: 

- Nội dung của định mức đã được quy định đầy đủ các thành phần theo quy 
định (gồm: tên, đơn vị tính, thành phần công việc, bảng định mức, một số nội dung 
ghi chú áp dụng, hoặc quy định hệ số điều chỉnh định mức đối với các trường hợp 
khác các nội dung quy định trong định mức). 

- Một số nội dung cần lưu ý: 

+ Về tên định mức: đề nghị rà soát, thể hiện rõ công nghệ xây dựng, biện 
pháp thi công, yêu cầu kỹ thuật của công tác được xác định định mức. Ví dụ: tên 
định mức một số công tác lắp đặt tà vẹt (gỗ; bê tông; cóc đàn hồi; composite) 
trong danh mục chưa có sự thống nhất với loại tà vẹt nêu tại mục I Phần II báo 
cáo thuyết minh xác định định mức.  

                                                           
2 Tại thời điểm rà soát, cơ quan rà soát chưa có đủ các dữ liệu, thông tin về công nghệ thi công, điều kiện, biện 
pháp thi công..áp dụng cho các công tác này để phục vụ rà soát, cập nhật theo yêu cầu của Đề án. 
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+ Rà soát quy định đầy đủ phạm vi áp dụng cụ thể đối với các định mức, để 
thuận tiện trong quản lý và xác định dự toán. 

+ Về hao phí định mức: theo thuyết minh tổ chức thi công và biện pháp thi 
công của dự án, các công tác thi công sửa chữa đường sắt của dự án được triển 
khai thi công với khối lượng lớn, phương án tổ chức thi công thực hiện theo từng 
đoạn 500m, biện pháp thi công dự kiến có sử dụng máy móc thiết bị. Tại hồ sơ 
gửi kèm theo, hao phí định mức một số công tác của dự án được xác định tương 
đương với hao phí định mức một số công tác tương tự đã được Bộ Xây dựng công 
bố trước đây. Tuy nhiên, định mức cho một số công tác sửa chữa đường sắt được 
công bố trước đây thường chỉ áp dụng đối với các công trình đang khai thác, sử 
dụng có quy mô nhỏ, sử dụng biện pháp thi công bằng thủ công là chủ yếu, không 
áp dụng cho các công trình sửa chữa lớn. Do đó, đề nghị chủ đầu tư, đơn vị tư vấn 
rà soát, tính toán hao phí định mức trong hồ sơ cho phù hợp với quy mô, khối 
lượng thực hiện và công nghệ, biện pháp, điều kiện thi công các công tác này, bảo 
đảm phương án tối ưu, hiệu quả.  

2.5. Hồ sơ định mức dự toán mới, định mức dự toán điều chỉnh sau khi 
hoàn thiện, bổ sung do Chủ đầu tư xem xét quyết định sử dụng ở bước lập dự toán 
xây dựng công trình. Quá trình thi công xây dựng, đề nghị Chủ đầu tư tổ chức, 
khảo sát, thu thập số liệu từ quá trình thi công thực tế, chuẩn xác lại các nội dung 
của định mức (gồm quy định áp dụng, thành phần công việc, thành phần hao phí, 
đơn vị tính, trị số định mức...) và gửi hồ sơ báo cáo kết quả xác định định mức về 
Bộ Xây dựng, Bộ Giao thông vận tải để phục vụ cho việc rà soát, hoàn thiện hệ 
thống định mức xây dựng và cập nhật vào hệ thống cơ sở dữ liệu định mức, giá 
xây dựng.  

3. Định mức xây dựng công trình bưu chính, viễn thông tại Thông tư số 
44/2020/TT-BTTTT ngày 31/12/2020 của Bộ Thông tin và Truyền thông đã được 
Bộ Thông tin và Truyền thông rà soát và ban hành sau khi có ý kiến thống nhất của 
Bộ Xây dựng (văn bản số 5795/BXD-KTXD ngày 03/12/2020). Việc sử dụng, điều 
chỉnh các định mức dự toán do cơ quan nhà nước có thẩm quyền ban hành để lập 
dự toán thực hiện theo quy định tại điều 20, 21 Nghị định số 10/2021/NĐ-CP. 

Trên đây là ý kiến của Bộ Xây dựng, đề nghị Ban Quản lý dự án đường 
sắt nghiên cứu, triển khai thực hiện theo đúng thẩm quyền và quy định hiện hành./. 

 

Nơi nhận: 
- Như trên; 
- Bộ trưởng Nguyễn Thanh Nghị (để b/c) 
- Thứ trưởng Bùi Hồng Minh (để b/c) 
- Bộ GTVT (Cục QLXD và CLCTGT) 
- Lưu VT, KTXD(DAT). 

 

TL. BỘ TRƯỞNG 
CỤC TRƯỞNG CỤC KINH T Ế XÂY DỰNG 
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Đàm Đức Biên 
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