
 

 

 

 

BỘ XÂY DỰNG 
 

 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM  
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc 

Số: 3785/BXD-KTXD 
V/v định mức kinh tế - kỹ thuật, định 

mức chi phí, đơn giá sản phẩm dịch vụ 
sự nghiệp công, dịch vụ công ích để 

làm cơ sở đấu thầu, đặt hàng theo quy 
định tại Nghị định số 32/2019/NĐ-CP.  
 

Hà Nội, ngày 16 tháng 9 năm 2021 

Kính gửi: Sở Xây dựng Hà Nội 

 

Bộ Xây dựng nhận được văn bản số 4318/SXD-KTXD ngày 31/5/2021 
của Sở Xây dựng Hà Nội về việc xây dựng định mức kinh tế - kỹ thuật, định 
mức chi phí, đơn giá sản phẩm dịch vụ sự nghiệp công, dịch vụ công ích để làm 
cơ sở đấu thầu, đặt hàng theo quy định tại Nghị định số 32/2019/NĐ-CP. Sau 
khi xem xét, Bộ Xây dựng có ý kiến như sau: 

1. Ngày 17/7/2017, Chính phủ ban hành Nghị định số 81/2017/NĐ-CP 
quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Xây dựng. 
Trong đó, chức năng quản lý nhà nhà nước của Bộ Xây dựng về hạ tầng kỹ thuật 
có một số lĩnh vực sau: Thoát nước và xử lý nước thải đô thị và khu dân cư nông 
thôn tập trung; quản lý chất thải rắn sinh hoạt đô thị và khu dân cư nông thôn tập 
trung; chiếu sáng đô thị; cây xanh đô thị. 

Đối với các lĩnh vực nêu trên, ngày 30/5/2014, Bộ Xây dựng đã công bố 
các bộ định mức tại các Quyết định số: 591/QĐ-BXD, 592/QĐ-BXD, 593/QĐ-
BXD, 594/QĐ-BXD để các tổ chức, cá nhân có liên quan tham khảo, sử dụng 
vào việc lập và quản lý chi phí. Trong quá trình tổ chức thực hiện, Ủy ban nhân 
dân thành phố Hà Nội đã rà soát, điều chỉnh các hao phí định mức và xây dựng 
bổ sung một số định mức cho các công tác đặc thù phù hợp với điều kiện thực tế 
trên địa bàn thành phố Hà Nội, đồng thời lấy ý kiến của Bộ Xây dựng làm cơ sở 
hoàn thiện để ban hành theo quy định1. 

2. Theo báo cáo của Sở Xây dựng Hà Nội tại văn bản số 4318/SXD-
KTXD, trong quá trình thực hiện duy trì các lĩnh vực dịch vụ hạ tầng kỹ thuật đô 
thị có nhiều công tác sử dụng các phương pháp, công nghệ mới chưa có trong hệ 
thống định mức kinh tế - kỹ thuật, định mức chi phí do các cơ quan có thẩm 
quyền ban hành tại thời điểm thực hiện. Theo quy định pháp luật, việc xây dựng 

                                           
1 Ban hành tại các Quyết định số: 22,23,24/QĐ-UBND ngày 08/12/2020; 30/2020/QĐ-UBND ngày 26/11/2020 
của UBND thành phố Hà Nội cho các lĩnh vực chiếu sáng, môi trường, thoát nước, cây xanh. 



 

 

 

 

và xác định định mức cho các công tác này để xác định giá, đơn giá sản phẩm 
dịch vụ công làm cơ sở đặt hàng, đấu thầu là cần thiết.  

Sở Xây dựng Hà Nội báo cáo cấp có thẩm quyền thực hiện các trình tự, 
quy trình, thủ tục trên cơ sở chính sách hiện hành có liên quan, tổ chức xây dựng 
định mức kinh tế - kỹ thuật cho các công tác sử dụng phương pháp, công nghệ 
mới nêu trên, làm cơ sở xác định giá/đơn giá sản phẩm dịch vụ theo đúng trình 
tự quy định pháp luật. 

3. Việc xây dựng định mức, lấy ý kiến và ban hành định mức đối với các 
công tác mới phải được rà soát kỹ, đảm bảo thực hiện đúng theo quy định của 
pháp luật hiện hành phù hợp với thực tiễn và đúng thẩm quyền của Ủy ban nhân 
dân thành phố Hà Nội.   

Sở Xây dựng Hà Nội căn cứ ý kiến trên đây của Bộ Xây dựng và văn bản 
hướng dẫn số 6823/BTC-HCSN ngày 24/6/2021 của Bộ Tài chính để nghiên 
cứu, tổ chức thực hiện theo đúng quy định./. 

 
Nơi nhận: 
- Như trên; 
- TTr Bùi Hồng Minh (đề b/c); 
- Lưu: KTXD(H). 
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Trương Thị Thu Thanh 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


