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Kính gửi: Công ty TNHH TM và ĐT Toàn Hưng Thịnh 
 

Bộ Xây dựng nhận được văn bản số 22/2021/VB-THT ngày 24/5/2021 
của Công ty TNHH TM và ĐT Toàn Hưng Thịnh về việc đề nghị hướng dẫn nội 
dung liên quan đến xác định dự toán gói thầu theo quy định tại Nghị định số 
10/2021/NĐ-CP ngày 09/02/2021 của Chính phủ về quản lý chi phí đầu tư xây 
dựng. Sau khi xem xét, Bộ Xây dựng có ý kiến như sau: 

Theo quy định tại khoản 4 Điều 17 Nghị định số 10/2021/NĐ-CP, đối với 
dự án đã được phê duyệt dự toán xây dựng công trình, chủ đầu tư tự xác định dự 
toán gói thầu trên cơ sở các khoản mục chi phí thuộc phạm vi của gói thầu trong 
dự toán xây dựng công trình được duyệt nếu cần thiết.  

Trường hợp dự án, công trình được người quyết định đầu tư cho phép 
triển khai thiết kế xây dựng triển khai sau thiết kế cơ sở theo từng gói thầu xây 
dựng, từng giai đoạn kế hoạch thực hiện dự án (khi dự toán xây dựng công trình 
chưa được phê duyệt), dự toán gói thầu được xác định theo quy định tại khoản 3 
Điều 17 Nghị định số 10/2021/NĐ-CP. Theo đó, dự toán gói thầu được xác định 
trên cơ sở các khoản mục chi phí thuộc phạm vi gói thầu phù hợp với thiết kế, 
phạm vi, tính chất, đặc điểm, điều kiện cụ thể của gói thầu. Bộ Xây dựng sẽ 
hướng dẫn chi tiết việc lập dự toán gói thầu tại Thông tư hướng dẫn một số nội 
dung xác định và quản lý chi phí đầu tư xây dựng (hiện dự thảo Thông tư đang 
được hoàn thiện để sớm ban hành).  

Trên đây là ý kiến của Bộ Xây dựng, đề nghị Công ty TNHH TM và ĐT 
Toàn Hưng Thịnh nghiên cứu và thực hiện./. 

 
Nơi nhận:              
- Như trên;                                         
- TTr Bùi Hồng Minh (để b/c); 
- Lưu: VT, Cục KTXD, (M.3).   
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Trương Thị Thu Thanh 

 

V/v hướng dẫn nội dung 
liên quan đến xác định dự 

toán gói thầu 
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