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Hà Nội, ngày  04  tháng  6  năm 2019 

    Kính gửi: Ban Quản lý dự án chuyên ngành mỏ than-TKV 

Bộ Xây dựng nhận được văn bản số 433/VPMU-KHDA ngày 18/04/2019 
của Ban Quản lý dự án chuyên ngành mỏ than-TKV về việc hướng dẫn thẩm 
định dự toán điều chỉnh, Bộ Xây dựng có ý kiến như sau: 

1. Việc cập nhật, điều chỉnh dự toán một số gói thầu (không phải do điều 
chỉnh thiết kế) thực hiện theo quy định tại Điều 12 Nghị định 32/2015/NĐ-CP 
ngày 25/3/2015 của Chính phủ về quản lý chi phí đầu tư xây dựng và Khoản 2 
và Khoản 3 Điều 15 Thông tư 06/2016/TT-BXD ngày10/3/2016 của Bộ Xây 
dựng hướng dẫn xác định và quản lý chi phí đầu tư xây dựng. 

2. Trường hợp việc cập nhật dự toán gói thầu không làm vượt dự toán xây 
dựng công trình đã được người quyết định đầu tư phê duyệt thực hiện theo quy 
định tại Khoản 4 Điều 17 Thông tư 18/2016/TT-BXD ngày 30/06/2016 của Bộ 
Xây dựng quy định chi tiết và hướng dẫn một số nội dung về thẩm định, phê 
duyệt dự án và thiết kế, dự toán xây dựng công trình: “Đối với thiết kế, dự toán 
xây dựng công trình điều chỉnh thuộc thẩm quyền quyết định của chủ đầu tư 
theo quy định tại Khoản 2 Điều này và không thuộc trường hợp phải thẩm định 
theo quy định tại Khoản 3 Điều này, trong trường hợp cần thiết, chủ đầu tư tự tổ 
chức thẩm định làm cơ sở xem xét, phê duyệt”. 

Trên đây là ý kiến của Bộ Xây dựng về việc hướng dẫn thẩm định dự toán 
để Ban Quản lý dự án chuyên ngành mỏ than-TKV báo cáo cấp có thẩm quyền 
để tổ chức thực hiện./. 
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