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                                Kính gửi:  Ban Quản lý dự án Phát triển hạ tầng các khu công nghiệp 

Sở Xây dựng nhận được Công văn số 145/QLDAKCN-KHDA ngày 20 tháng 

02 năm 2020 của Ban Quản lý dự án Phát triển hạ tầng các khu công nghiệp về 

việc đề nghị hướng dẫn lập dự toán công trình theo Thông tư 10/2019/TT-BXD và 

Thông tư 15/2019/TT-BXD, Sở Xây dựng có ý kiến như sau: 

Thông tư số 09/2019/TT-BXD ngày 26/12/2019 của Bộ Xây dựng hướng 

dẫn xác định và quản lý chi phí đầu tư xây dựng và Thông tư số 10/2019/TT-BXD 

ngày 26/12/2019 của Bộ Xây dựng ban hành định mức xây dựng đã có hiệu lực thi 

hành từ ngày 15/02/2020. Do đó việc lập và quản lý chi phí đầu tư xây dựng công 

trình áp dụng theo hai Thông tư trên kể từ ngày 15/02/2020. 

Riêng đối với Thông tư số 11/2019/TT-BXD ngày 26/12/2019 của Bộ Xây 

dựng hướng dẫn xác định giá ca máy và thiết bị thi công xây dựng và Thông tư số 

15/2019/TT-BXD ngày 26/12/2019 của Bộ Xây dựng hướng dẫn xác định đơn giá 

nhân công xây dựng cũng đã có hiệu lực thi hành từ ngày 15/02/2020. Tuy nhiên 

hiện nay Sở Xây dựng đang trình Ủy ban nhân dân tỉnh đề nghị chủ trương thực 

hiện khảo sát, xác định đơn giá nhân công và giá ca máy và thiết bị thi công xây 

dựng theo tinh thần hướng dẫn của hai Thông tư trên. Do đó đối với đơn giá nhân 

công, giá ca máy và thiết bị thi công xây dựng phục vụ việc lập và quản lý chi phí 

đầu tư xây dựng công trình trên địa bàn tỉnh trong giai đoạn hiện nay tạm thời áp 

dụng theo các quy định hiện hành của địa phương, cụ thể như sau:  

- Giá nhân công xây dựng: Thực hiện theo Quyết định số 1466/QĐ-UBND 

ngày 29 tháng 6 năm 2017 của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc phê duyệt đơn giá 

nhân công xây dựng phục vụ quản lý chi phí đầu tư xây dựng công trình trên địa 

bàn tỉnh Bến Tre. 

- Gía ca máy và thiết bị thi công xây dựng: Thực hiện theo Quyết định số 

2304/QĐ-UBND ngày 29 tháng 9 năm 2017 của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc 

công bố bảng giá ca máy và thiết bị thi công xây dựng tỉnh Bến Tre. 

Kính gửi Ban Quản lý dự án Phát triển hạ tầng các khu công nghiệp biết 

thực hiện./. 
Nơi nhận: 
- Như trên; 

- UBND tỉnh (báo cáo); 

- Các Ban QLDA ĐTXD CN: DD&CN; GTVT;T; NN&PTNT; 

- UBND các huyện, thành phố; 

- Ban GĐ SXD; 

- Các Phòng, Trung tâm thuộc Sở; 

- Đăng website SXD; 

- Lưu: VT, KT&VLXD, T. 
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