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BỘ XÂY DỰNG

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
Số: 2329/BXD-KTXD
V/v hướng dẫn áp dụng định
mức dự toán cho hạng mục
sơn kẻ đường bằng sơn dẻo
nhiệt phản quang 2mm trên
mặt đường bê tông nhựa độ
nhám cao thuộc dự án đường
cao tốc Tiên Yên – Móng Cái.

Hà Nội, ngày 28 tháng 6 năm 2022

Kính gửi: Công ty TNHH đầu tư và phát triển hạ tầng Vân Đồn
Bộ Xây dựng nhận được văn bản số 265/VDI-KHKT ngày 01/04/2022
của Công ty TNHH đầu tư và phát triển hạ tầng Vân Đồn về việc hướng dẫn áp
dụng định mức dự toán cho hạng mục sơn kẻ đường bằng sơn dẻo nhiệt phản
quang 2mm trên mặt đường bê tông nhựa độ nhám cao thuộc dự án đường cao
tốc Tiên Yên – Móng Cái. Sau khi xem xét, Bộ Xây dựng có ý kiến như sau:
1. Theo quy định tại Điều 24, Nghị định số 10/2021/NĐ-CP ngày 09/02/2021
của Chính phủ về quản lý chi phí đầu tư xây dựng, đơn giá xây dựng để lập dự
toán được xác định trên cơ sở định mức xây dựng, giá vật tư, vật liệu, cấu kiện
xây dựng, giá nhân công, giá ca máy và thiết bị thi công và các yếu tố chi phí
cần thiết khác phù hợp với mặt bằng giá thị trường khu vực xây dựng công trình
tại thời điểm xác định và các quy định khác có liên quan hoặc theo đơn giá xây
dựng công trình do Ủy ban nhân dân cấp tỉnh công bố hoặc được xác định trên
cơ sở giá thị trường hoặc theo giá tương tự ở các công trình đã thực hiện.
2. Trường hợp định mức dự toán công tác sơn kẻ đường bằng sơn dẻo nhiệt
phản quang được quy định tại Thông tư số 12/2021/TT-BXD ngày 31/8/2021 của
Bộ Xây dựng về ban hành định mức xây dựng chưa phù hợp với thiết kế, yêu cầu
kỹ thuật, điều kiện thi công, biện pháp thi công của công trình, Chủ đầu tư căn cứ
quy định tại khoản 4, Điều 21, Nghị định số 10/2021/NĐ-CP tổ chức xác định,
điều chỉnh định mức làm cơ sở lập dự toán đầu tư xây dựng công trình.
Phương pháp xác định, điều chỉnh định mức thực hiện theo hướng dẫn tại
Phụ lục III, Thông tư 13/2021/TT-BXD ngày 31/8/2021 của Bộ Xây dựng về
hướng dẫn phương pháp xác định các chỉ tiêu kinh tế kỹ thuật và đo bóc khối
lượng công trình.

Công ty TNHH đầu tư và phát triển hạ tầng Vân Đồn căn cứ các quy định
trên để thực hiện./.
Nơi nhận:
- Như trên;
- TTr Bùi Hồng Minh (đề b/c);
- Lưu: VT, KTXD(DT).
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