
 
 

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

Số: 2628/BXD-KTXD 
V/v hướng dẫn lập dự toán giàn 
không gian nút cầu theo định mức 
xây dựng. 

Hà Nội, ngày 15 tháng 7 năm 2022 

Kính gửi: Công ty Cổ phần Cơ khí Đông Anh Licogi 

Bộ Xây dựng nhận được văn bản số 184/CV/CKĐA/2022 ngày 
18/04/2022 của Công ty Cổ phần Cơ khí Đông Anh Licogi về việc hướng dẫn 
lập dự toán giàn không gian nút cầu theo định mức xây dựng. Sau khi xem xét, 
Bộ Xây dựng có ý kiến như sau: 

1. Dự toán xây dựng công trình được lập theo quy định tại Điều 12, Nghị 
định số 10/2021/NĐ-CP ngày 09/02/2021 của Chính phủ về quản lý chi phí đầu 
tư xây dựng. Trong đó, chi phí trực tiếp được xác định theo khối lượng và giá 
xây dựng công trình quy định tại Điều 24, Nghị định số 10/2021/NĐ-CP. Giá 
xây dựng công trình gồm đơn giá xây dựng chi tiết và giá xây dựng tổng hợp, 
làm cơ sở để xác định dự toán xây dựng:  

- Tại khoản 2, Điều 24 quy định: “ Đơn giá xây dựng chi tiết của công 
trình được xác định trên cơ sở định mức xây dựng, giá vật tư, vật liệu, cấu kiện 
xây dựng, giá nhân công, giá ca máy và thiết bị thi công và các yếu tố chi phí 
cần thiết khác phù hợp với mặt bằng giá thị trường khu vực xây dựng công trình 
tại thời điểm xác định và các quy định khác có liên quan hoặc theo đơn giá xây 
dựng công trình do Ủy ban nhân dân cấp tỉnh công bố hoặc được xác định trên 
cơ sở giá thị trường hoặc theo giá tương tự ở các công trình đã thực hiện.”  

- Tại khoản 3, Điều 24 quy định: “Giá xây dựng tổng hợp của công trình 
được xác định trên cơ sở tổng hợp từ các đơn giá xây dựng chi tiết cho một đơn 
vị tính của nhóm công tác, đơn vị kết cấu, bộ phận công trình, theo giá được 
công bố của cơ quan nhà nước có thẩm quyền hoặc được xác định trên cơ sở giá 
thị trường hoặc theo giá tương tự ở các công trình đã thực hiện.”  

2. Đối với công tác thi công kết cấu thép giàn không gian nút cầu chưa 
được quy định trong hệ thống định mức xây dựng do cơ quan có thẩm quyền ban 
hành (như nêu tại văn bản số 184/CV/CKĐA/2022) thì Chủ đầu tư căn cứ quy 
định nêu trên để lập dự toán. Trường hợp Chủ đầu tư tổ chức xác định định mức 
để làm cơ sở lập dự toán thực hiện theo quy định tại khoản 4, Điều 21, Nghị 
định số 10/2021/NĐ-CP và phương pháp xác định, điều chỉnh định mức thực 
hiện theo hướng dẫn tại Phụ lục III, Thông tư 13/2021/TT-BXD ngày 31/8/2021 
của Bộ Xây dựng về hướng dẫn phương pháp xác định các chỉ tiêu kinh tế kỹ 
thuật và đo bóc khối lượng công trình. 
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Trên đây là ý kiến của Bộ Xây dựng, đề nghị Công ty Cổ phần Cơ khí 
Đông Anh Licogi thực hiện theo quy định hiện hành./. 
 
Nơi nhận: 
- Như trên; 
- TTr Bùi Hồng Minh (để b/c); 
- Lưu: VT, KTXD(DT). 

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

PHÓ CỤC TRƯỞNG 
 

 
 

(đã ký) 

 
 

Hồ Ngọc Sơn 
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