
 

 

BỘ XÂY DỰNG 
 
 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM  
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

Số: 153/BXD-KTXD 
V/v hướng dẫn tính chi phí gián tiếp trong 
chi phí xây dựng của các công trình hàng 

không (Nhà ga hàng không, nhà ga hàng hóa 
kỹ thuật khu bay, kho hàng hóa...). 

 Hà Nội, ngày 13 tháng  01 năm 2022 

Kính gửi:  Tổng công ty cảng hàng không Việt Nam - CTCP 

 

 Bộ Xây dựng nhận được văn bản số 3288/TCTCHKVN-LT ngày 
01/11/2021 của Tổng công ty cảng hàng không Việt Nam - CTCP đề nghị cho ý 
kiến về việc tính chi phí gián tiếp trong chi phí xây dựng của các công trình 
hàng không (Nhà ga hàng không, nhà ga hàng hóa kỹ thuật khu bay, kho hàng 
hóa...). Sau khi nghiên cứu, Bộ Xây dựng có ý kiến như sau: 

 Theo quy định của Nghị định số 06/2021/NĐ-CP ngày 26/01/2021 của 
Chính phủ quy định chi tiết một số nội dung về quản lý chất lượng, thi công xây 
dựng và bảo trì công trình xây dựng và Nghị định số 15/2021/NĐ-CP ngày 
03/03/2021 của Chính phủ quy định chi tiết một số nội dung về quản lý dự án 
đầu tư xây dựng thì công trình hàng không (khu bay, nhà ga hàng không…) 
thuộc loại công trình giao thông. Do đó, chi phí gián tiếp trong chi phí xây dựng 
của công trình hàng không được xác định theo quy định tại Phụ lục III Thông tư 
số 11/2021/TT-BXD ngày 31/8/2021 của Bộ Xây dựng về hướng dẫn một số nội 
dung xác định và quản lý chi phí đầu tư xây dựng phù hợp với công trình giao 
thông. Riêng chi phí tư vấn của công trình hàng không theo quy định tại Thông 
tư số 12/2021/TT-BXD ngày 31/8/2021 của Bộ Xây dựng về việc ban hành định 
mức xây dựng được phân loại theo công trình giao thông đối với khu bay và  
loại công trình dân dụng đối với các công trình còn lại. 

 Tổng công ty cảng hàng không Việt Nam – CTCP căn cứ hướng dẫn trên 
thực hiện./.  

 
Nơi nhận: 
- Như trên; 
- Ttrg Bùi Hồng Minh (để b/c); 
- Lưu VP, KTXD, (G). 
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