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S& A5/. /UBND-SXD 
V/v hrong dn trin khai thrc hin các 
Thông tu so 10,1 1,15,16/2019/TT-BXD 
ngày26/12/2019 cUa B truâng B Xây 

drng 

KInhgài: 
- Các sâ, ban, ngành; 
- UBND các qun, huyn; 
- Các chü dâu tu, ban quàn J,2  dir an. 

Xét d nghi cüa Sâ Xây d1.rng ti Th trInh sMiWSXDQLXD ngày 
2f/o2/2020 v vic hu'âng din trin khai thirc hin các Thông tu so 
10,l1,15,16/2O19/TT-BXr ngày 26/12/2019 ciia B tru&ng Bô Xây dirng, 

UBND thành pM huóng dn trin khai thirc hin các Thông tu s 
10,1 1,15,16/2019/TT-BXD ngày 26/12/2019 cüa Bô trithng B Xây dirng dôi 
vâi các Co quan, th chirc, Ca nhân có lien quan dn quãn 1 chi phI du tu xây 
dirng di vOi cac dir an sr diing vn ngân sách nhà nuot, vn nhâ nuóc ngoài 
ngân sách và dix an d.0 tu theo hInh thi.'rc di tác cong tu (PPP) quy djnh ti 
Khoân 2 Diu 32 Nghi djnh s 68/2019/ND-CP ngày 14/8/2019 cüa Chfnh phü 
v quàn l chi phi d.0 tu xay dirng trên dja bàn thành pM Dà Nng niur sau: 

1. Hthng dn xà l chuyn tip áp ding Thông tu s 10/201 9/TT-BXD 
ngày 26/12/20 19 trên dja bàn thành pM Ba Nng nhu' sau: 

a) Dr an du tu xay dirng dã phê duyt truOc ngày có hiu lirc cüa Nghj 
djnh s 68/2019/ND-Cp, cac gói thu dâ phê duyi k hoach du thu nhung 
chua k kt h9p dng sau ngày có hiu 1rc cUa Thông tu nay thI tip tiic sir 
diing, vn ding dnh mirc xay dirng theo quy dnh ti Nghj djnh s 32/201 5/ND-
CP ngày 25/3/2015 cüa Chinh phü v quãn 1 chi phi du tu xây drng d dam 
bào yêu cu tin d và hiu qua cüa dir an. 

b) fi vâi dir an du tix xay dçmg dâ phé duyt sau ngày có hiu hrc cüa 
Nghj djnh s 68/2019/ND-Cp: 

- Truyng hçip gói thu dà sà dcing, vn diing djnh rrnrc xây dirng theo quy 
dinh tai Nghi djnh s 3./2015/ND-Cp d xác djnh giá gói thu xây dirng, dâ lira 
ch9n nha thAu và dã k kt hop dng xây dirng truó'c ngày Thông tu nay có hiu 
1ic thI thirc hin theo ni dung hçip dng d k kt. 

- Trung hç'p gói thu xay drng chu'a thrc hin 1ira ch9n nba thu hoc 
dang thirc hin 1ra ch9n nhà thu truOc ngày có hiu 1%rc cüa Thông tu so 
1 0/2 1 9/TT-BXD thi Chü du tu, Ban quàn 1 dir an huâng din nhà thu tách 
riêng'phn giá dir thu tang them hoc giàm di do áp diving djnh müt xây dirng 
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ban hành tai Thông tu s 10/2019/TT-BXD trong giá dir thu khi t1arn gia du 
thu, dng thi trInh thrn djnh, phê duyt dir toán diu chinh, b sung lam co so 
cho vic th.m djnh, phê duyet kt qua hra chon nhà thu theo quy djnh hoc Chü 
du tu', Ban quân l dr an trInh thrn djnh, phê duyt dçr toán diu chinh, b 
sung ri thirc hin cong tác la chon nhà thAu theo quy djnh. 

c) D& vOi hcip dng xây dirng theo do'n giá diu chinh dA du'gc k)' kêt 
truó'c ngày có hiu igrc cüa Thông tu nay thI vic diu chinh giá h?p  dng can cr 
ni dung dã k kt và các quy djnh pháp 1ut áp di.mg cho hcp dng d thçrc 
hin. 

2. Trin khai thirc hin Thông tu' s 15/2019/TT-BXD ngày 26/12/2019 
cüa B Xây dimg 1c tü' ngày 15/02/2020 nhu sau: 

- Cho phép tm thOi tip t1ic áp dirng Thông báo s 107/TB-LJBND ngày 
15/7/2016 ciia UIBND thành ph v vic áp dçing Thông tr s 05/2016/TT-BXD 
ngày 10/3/2016 cüa Bô Xây dirng v hu&ng dn xác djnh &m giá nhan cong 
trong quán 1 chi phi d.0 tu' xay dirng trên dja bàn thành ph Dà Nng cho dn 
khi UBND thành ph có Thông báo hu'Ong dn xác dnh don giá nhân cong xây 
dirng theo Thông tu s 15/2019/TT-BXD. 

- Sau khi có Thông báo cüa UBND thành ph hu'ng dn xác djnh don giá 
nhân cong xây drng theo Thông tu s 15/2019/TT-BXD, giao S& Xây d?ng chü 
trI, phi h9p vâi các ca quan có lien quan, kjp thi tham mu'u IJBND thành phi 
hiióng din d xü' 1 chuyn tip trên dja bàn thành ph Dà Ning. 

3. Trin khai thrc hin Thông tu' s 11/2019/TT-BXD ngày 26/12/2019 
cüa B Xây drng k tr ngày 15/02/2020 nhu sau: 

- Cho phép tam thi tip t1ic áp diing Bang giá ca may và thi bj thi cOng 
xây dvng cong b kern theo Quyt dinh s 9075/QDJJBND ngày 29/12/2016 
cüa UBND thành ph Dà Nng cho dn khi UBND thành ph ban hành Bang 
giá ca may và thit bj thi cOng xây drng theo Thông tu' s 11/201 9/TT-BXD. 

- Sau khi có UBND thành ph ban hành giá ca may và thit bj thi cong 
theo Thông tu s 1 1/2019/TT-BXiJ, giao S& Xây dirng chü tn, phi h9p VOi các 
co quan có lien quan, kjp thai tharn rnu'u UBND thành ph huó'ng dn d xü' 1 
chuyn tip trên dja bàn thành pM Dà Nng. 

4. Trin khai thirc hin Thông tu s 16/2019/TT-BXD ngày 26/12/2019 
cüa Bô Xây dirng k tir ngày 15/02/2020 nhix sau: 

a) D an du tu' xay dimg dâ phé duyt trrnic ngây có hiu hrc cüa Ngh 
dlnh s 68/20191ND-CP va dang trin 1dai thuc hiên, gói thu quân 1 dir an, gói 
thu tu' vn d phê duyt k hoach du thu nhi.mg chu'a k kêt hçip dOng sau 
ngày có hiu 1irc cüa Thông tu s 16/201 9/TT-BXD thI tip titc sü diing, vn 
ding djnh müc chi phi quàn l dir an và djnh mü'c chi phi tu vn theo quy djnh 
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ti Nghj djnh s 32/2015/ND-CP ngày 25/3/2015 cüa ChInh phü v quán 1 chi 
phi du tu xây drng d darn bão yêu cu tin d và hiu qua cüa di,r an. 

b) Déi vOi dir an du tu xây dirng dâ phê duyt sau ngày có hiu lirc cüa 
Nghj djnh s 68/2019/ND-CP: Thirc hin theo hithng dn xü 1 chuyn tip tai 
Thông tu s 16/2019/TT-BXD. 

5. Các tru'&ng hcip khác, chii du tu báo cáo S Xây drng d huó'ng dn 
thirc hin; trung hcip vuçlt th.m quyn thI S& Xây dirng tng h9p, tharn rnu'u 
cho UBND thânh phi xi'r 1 theo quy djnh. 

Can cü kin chi do nêu trên, yêu cu Thf tru&ng các Co quan có lien 
quan tè chi'rc, trin khai thirc hin./.( 

Noi n/tin: . CHU TICH 
- Nhu trén; 
- CT và các PCT UBND TP; /1.. 
- Luu: VT, SXD. 

Is- - 

T-JuS'nli Düc Thcc 
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