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Kính gửi: Công ty cổ phần Tư vấn xây dựng VINA MEKONG  
 

 Bộ Xây dựng đã nhận được văn bản số 002-0321/CV-VMEC ngày 
22/3/2021 của  Công ty cổ phần Tư vấn xây dựng VINA MEKONG về việc đề 
nghị hướng dẫn xác định chi phí thiết kế BVTC các công trình thuộc dự án Giải 
quyết ngập do triều khu vực thành phố Hồ Chí Minh có xét đến yếu tố biến đổi 
khí hậu (Giai đoạn 1). Về nội dung này, Bộ Xây dựng có ý kiến như sau: 

 Mục 3.3.2 phần 3 (Hướng dẫn áp dụng định mức chi phí tư vấn) Quyết 
định số 957/QĐ-BXD ngày 29/9/2009 của Bộ Xây dựng về việc công bố định 
mức chi phí quản lý dự án và tư vấn đầu tư xây dựng công trình quy định: chi 
phí thiết kế được xác định bằng định mức tỷ lệ phần trăm (%) nhân với chi phí 
xây dựng (chưa có thuế giá trị gia tăng) trong dự toán của công trình được 
duyệt; trường hợp dự án gồm nhiều loại công trình thì chi phí thiết kế được xác 
định theo từng loại công trình và tính theo quy mô xây dựng trong dự toán của 
từng công trình được duyệt. 

 Đối với chi phí thiết kế các công trình thuộc dự án Giải quyết ngập do 
triều khu vực thành phố Hồ Chí Minh có xét đến yếu tố biến đổi khí hậu (Giai 
đoạn 1) được xác định theo quy định tại Quyết định 957/QĐ-BXD, trường hợp 
các công trình (cống, đê bao) có quy mô, địa điểm xây dựng, yêu cầu về kết cấu, 
kiến trúc,… khác nhau; được tính toán, thiết kế riêng biệt; vận hành độc lập với 
nhau như đề cập tại văn bản số 002-0321/CV-VMEC nói trên thì chi phí thiết kế 
được xác định theo từng công trình và tính theo quy mô xây dựng trong dự toán 
của từng công trình được duyệt theo quy định tại mục 3.3.2 phần 3 Quyết định 
số 957/QĐ-BXD. 

   Trên đây là ý kiến của Bộ Xây dựng, đề nghị Công ty cổ phần Tư vấn xây 
dựng VINA MEKONG nghiên cứu, thống nhất với các đơn vị liên quan thực hiện./. 

                                                                          TL. BỘ TRƯỞNG  

Nơi nhận:              KT. CỤC TRƯỞNG CỤC KINH T Ế XÂY DỰNG 
- Như trên;                                                             PHÓ CỤC TRƯỞNG                      
- TTr Lê Quang Hùng (để b/c); 
- Lưu: VT, Cục KTXD, (Th3).   

                                                         (đã ký) 

 

                                                                              Hồ Ngọc Sơn 

V/v: Hướng dẫn xác định chi phí 
tư vấn thiết kế BVTC 
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