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Kính gửi: Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng thành phố Hạ Long, 

tỉnh Quảng Ninh 

Bộ Xây dựng nhận được Văn bản số 931/QLDA ngày 12/7/2021 và Văn 

bản số 986/QLDA ngày 20/7/2021 của Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng 

thành phố Hạ Long, tỉnh Quảng Ninh đề nghị hướng dẫn áp dụng định mức dự 

toán công tác vận chuyển đất ban hành kèm theo Thông tư số 10/2019/TT-BXD 

ngày 26/12/2019 của Bộ Xây dựng về ban hành định mức xây dựng kèm theo hồ 

sơ, tài liệu có liên quan. Sau khi nghiên cứu, Bộ Xây dựng có ý kiến như sau: 

1. Việc áp dụng hoặc tham khảo định mức dự toán ban hành trong hệ 
thống định mức xây dựng do cơ quan nhà nước có thẩm quyền ban hành được 

thực hiện theo quy định tại khoản 51 Điều 1 Luật số 62/2020/QH14 sửa đổi, bổ 

sung khoản 3 Điều 136 Luật Xây dựng số 50/2014/QH13. Trong quá trình lập 

dự toán xây dựng công trình, chủ đầu tư, đơn vị tư vấn căn cứ vào nội dung thiết 
kế, yêu cầu kỹ thuật, biện pháp thi công, điều kiện tổ chức thi công để lựa chọn, 

áp dụng định mức dự toán được ban hành trong hệ thống định mức xây dựng 

phù hợp với thành phần công việc, quy định hướng dẫn và phạm vi áp dụng định 

mức, đảm bảo nguyên tắc tính đúng, tính đủ chi phí đầu tư xây dựng công trình. 

2. Theo quy định tại tập định mức dự toán xây dựng công trình - Phần xây 

dựng tại Thông tư số 10/2019/TT-BXD, định mức công tác vận chuyển đất bằng 

ô tô tự đổ (mã hiệu AB.41000) quy định tại Chương II được áp dụng cho công 

tác vận chuyển đất đào nguyên thổ từ máy đào đổ lên phương tiện, vận chuyển 

đến nơi đắp hoặc đổ đi bằng ôtô tự đổ, phù hợp với dây chuyền thi công đào. 

Việc áp dụng định mức vận chuyển này theo tải trọng của phương tiện vận 

chuyển, phù hợp với khối lượng cần vận chuyển và điều kiện thi công. 

- Căn cứ vào các quy định trên, việc lập dự toán xây dựng đối với công 

tác đào, vận chuyển đất nguyên thổ từ vị trí đào nền trên tuyến trong phạm vi dự 

án, tận dụng điều phối đến các vị trí đắp nền trong phạm vi dự án hoặc đến vị trí 
đổ thải theo quy định của địa phương (như trong Văn bản số 986/QLDA ngày 

20/7/2021 nêu) được thực hiện trên cơ sở lựa chọn phương tiện vận chuyển ô tô 

tự đổ có tải trọng phù hợp với dây chuyền công nghệ thi công đào và phù hợp 
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khối lượng cần vận chuyển, điều kiện thi công của công trình thì chủ đầu tư xem 

xét áp dụng các định mức vận chuyển đất bằng ô tô tự đổ và định mức đào đất 
quy định tại Chương II tập định mức dự toán xây dựng công trình - Phần xây 

dựng tại Thông tư số 10/2019/TT-BXD để xác định chi phí công tác đào và công 

tác vận chuyển đất. 

- Trường hợp, các dự án đầu tư xây dựng đường giao thông tổ chức thực 

hiện công tác đào đất nguyên thổ tại vị trí khai thác đất (đã được chính quyền 

địa phương phê duyệt địa điểm khai thác đất cho dự án) và vận chuyển về công 

trình để đắp mà không thực hiện phương án mua đất về công trình để đắp (như 

nêu tại Văn bản số 986/QLDA ngày 20/7/2021) thì chủ đầu tư xem xét áp dụng 

các định mức công tác đào đất, vận chuyển đất bằng ô tô tự đổ quy định tại 
Chương II tập định mức dự toán xây dựng công trình - Phần xây dựng tại Thông 

tư số 10/2019/TT-BXD để xác định chi phí công tác đào và công tác vận chuyển 

đất trong dự toán xây dựng. Khi áp dụng các định mức này cần thực hiện đúng 

quy định về lựa chọn phương tiện vận chuyển ô tô tự đổ có tải trọng phù hợp với 

dây chuyền công nghệ thi công đào và phù hợp khối lượng cần vận chuyển, điều 

kiện thi công của công trình. 

3. Trường hợp việc áp dụng các định mức công tác đào, vận chuyển đất 

nêu trên chưa phù hợp với điều kiện thực hiện của dự án và nguyên tắc tính 

đúng, tính đủ chi phí đầu tư xây dựng thì chủ đầu tư căn cứ vào quy định tại 
khoản 4 Điều 21 Nghị định số 10/2021/NĐ-CP ngày 09/2/2021 của Chính phủ 

về quản lý chi phí đầu tư xây dựng để tổ chức xác định, điều chỉnh định mức 

cho phù hợp. Trong quá trình thi công xây dựng, chủ đầu tư tổ chức khảo sát các 

định mức này theo quy định tại khoản 5 Điều 21 Nghị định số 10/2021/NĐ-CP. 

Căn cứ ý kiến nêu trên, Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng thành phố Hạ 
Long, tỉnh Quảng Ninh tổ chức thực hiện theo quy định./. 
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