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Độc lập – Tự do – Hạnh phúc 

Số: 6297/BXD-KTXD 
V/v thẩm định dự toán chi phí các 
công việc thực hiện ở giai đoạn 
chuẩn bị đầu tư, chuẩn bị dự án. 

Hà Nội, ngày 30 tháng 12 năm 2020 

Kính gửi: Sở Xây dựng tỉnh Khánh Hòa 

Bộ Xây dựng nhận được văn bản số 3630/SXD-KTCL ngày 27/10/2020 
của Sở Xây dựng Khánh Hòa về việc thẩm định dự toán chi phí các công việc 
thực hiện ở giai đoạn chuẩn bị đầu tư, chuẩn bị dự án. Sau khi xem xét, Bộ Xây 
dựng có ý kiến như sau: 

1. Giai đoạn chuẩn bị đầu tư, chuẩn bị dự án có nhiều hạng mục công việc 
như: khảo sát xây dựng; lập, thẩm định, phê duyệt Báo cáo nghiên cứu tiền khả 
thi, quyết định/chấp thuận chủ trương đầu tư (nếu có); lập, thẩm định Báo cáo 
nghiên cứu khả thi để phê duyệt/quyết định đầu tư xây dựng; đánh giá tác động 
môi trường; lập hồ sơ mời thầu lựa chọn nhà thầu tư vấn và thực hiện các công 
việc cần thiết khác liên quan đến chuẩn bị dự án. Khi thẩm định, phê duyệt chủ 
trương đầu tư của dự án thì chi phí của một số công việc này được xác định theo 
tỷ lệ; hoặc được tạm tính để dự trù kinh phí trong sơ bộ tổng mức đầu tư. Ngoài 
ra, có thể có một số công việc cần thiết khác chưa được xác định chi phí hoặc 
chưa được dự tính khi xác định sơ bộ tổng mức đầu tư (do chưa lường hết được 
hoặc phải bổ sung theo yêu cầu cần thiết phát sinh trong quá trình lập dự án). Thẩm 
quyền thẩm định và phê duyệt các khoản chi phí này thực hiện theo khoản 9, khoản 
10 Điều 6 Nghị định số 68/2019/NĐ-CP ngày 14/8/2019 của Chính phủ về quản lý 
chi phí đầu tư xây dựng. 

2. Đối với nội dung thẩm định và phê duyệt tổng mức đầu tư dự án chỉ 
yêu cầu lập Báo cáo kinh tế - kỹ thuật được quy định tại khoản 4, Điều 6 Nghị 
định số 68/2019/NĐ-CP; nội dung về phạm vi thẩm định tổng mức đầu tư điều 
chỉnh, thẩm quyền thẩm định và phê duyệt chi phí các công việc chuẩn bị dự án 
để lập báo cáo nghiên cứu khả thi (bao gồm cả Báo cáo kinh tế - kỹ thuật), thiết 
kế kỹ thuật, thiết kế bản vẽ thi công được hướng dẫn tại Nghị quyết số 108/NQ-
CP ngày 17/7/2020 của Chính phủ về một số nhiệm vụ, giải pháp tháo gỡ khó 
khăn, vướng mắc trong quá trình triển khai Nghị định số 68/2019/NĐ-CP về 
quản lý chi phí đầu tư xây dựng, Thông tư số 02/2020/TT-BXD ngày 20/7/2020 
của Bộ trưởng Bộ Xây dựng sửa đổi, bổ sung một số điều của 04 Thông tư có 
liên quan đến quản lý chi phí đầu tư xây dựng. Các hạng mục chi phí và phương 
pháp xác giá trị như tại mục 1 nêu trên.    
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3. Ngày 17/6/2020, Luật số 62/2020/QH14 sửa đổi, bổ sung một số điều 
của Luật Xây dựng đã được Quốc hội thông qua. Hiện nay, Bộ Xây dựng đã dự 
thảo Nghị định về quản lý chi phí đầu tư xây dựng (thay thế Nghị định số 
68/2019/NĐ-CP) để trình Chính phủ. Trong quá trình soạn thảo, Bộ Xây dựng 
tiếp tục nghiên cứu sửa đổi, bổ sung một số quy định về quản lý chi phí đầu tư 
xây dựng cho phù hợp với thực tiễn, đơn giản thủ tục, đồng thời quản lý chặt chẽ 
chi phí đầu tư, tránh thất thoát, lãng phí trong đầu tư xây dựng. 

Trên đây là ý kiến của Bộ Xây dựng, Sở Xây dựng tỉnh Khánh Hòa 
nghiên cứu để tổ chức thực hiện theo quy định./. 

 
Nơi nhận: 
- Như trên; 
- TTr Lê Quang Hùng (để b/c); 
- Lưu: VT, KTXD(H). 
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