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

Số: 3788/BXD-KTXD                   Hà Nội, ngày  25 tháng 8 năm 2022 

 

 

Kính gửi: Sở Xây dựng tỉnh Quảng Nam 

Bộ Xây dựng nhận được văn bản số 1219/SXD-VP ngày 27/7/2022 của 
Sở Xây dựng tỉnh Quảng Nam đề nghị hướng dẫn một số nội dung liên quan đến 
đơn giá ngày công chuyên gia tư vấn xây dựng và dự toán chi phí tư vấn đầu tư 
xây dựng theo quy định tại Thông tư số 11/2021/TT-BXD ngày 31/8/2021 của 
Bộ Xây dựng hướng dẫn một số nội dung xác định và quản lý chi phí đầu tư xây 
dựng. Sau khi xem xét, Bộ Xây dựng có ý kiến như sau: 

1. Đơn giá ngày công chuyên gia tư vấn xây dựng đã được Bộ Xây dựng 
quy định tại Bảng 6.3 Phụ lục VI Thông tư số 11/2021/TT-BXD. Pháp luật về 
quản lý chi phí đầu tư xây dựng hiện hành không quy định Ủy ban nhân dân cấp 
tỉnh có trách nhiệm tổ chức xác định, công bố đơn giá ngày công chuyên gia tư 
vấn xây dựng trên địa bàn. 

2. Đối với các công việc tư vấn đầu tư xây dựng, chi phí lập điều chỉnh 
quy hoạch do tư vấn trong nước thực hiện xác định chi phí bằng dự toán thì dự 
toán chi phí cho các công việc này thực hiện theo quy định tại Phụ lục VI Thông 
tư số 11/2021/TT-BXD và Phụ lục số 2 Thông tư số 20/2019/TT-BXD ngày 
31/12/2019 của Bộ Xây dựng hướng dẫn xác định, quản lý chi phí quy hoạch 
xây dựng và quy hoạch đô thị. Trong đó, tiền lương chuyên gia tư vấn để xác 
định dự toán chi phí tư vấn đầu tư xây dựng, dự toán chi phí lập điều chỉnh quy 
hoạch được xác định trên cơ sở đơn giá ngày công chuyên gia tư vấn quy định 
tại Bảng 6.3 Phụ lục này, phù hợp với yêu cầu về trình độ chuyên môn, kinh 
nghiệm của từng loại chuyên gia tư vấn. 

3. Căn cứ điều kiện cụ thể của địa phương, theo chức năng quản lý nhà 
nước của mình, Sở Xây dựng tỉnh Quảng Nam có thể hướng dẫn nguyên tắc, căn 
cứ, cơ sở để xác định và quản lý chi phí tư vấn đầu tư xây dựng, chi phí lập điều 
chỉnh quy hoạch (bao gồm cả tiền lương chuyên gia tư vấn) đảm bảo phù hợp 
với các quy định nêu trên và thuận lợi trong triển khai thực hiện. 

 

V/v hướng dẫn một số nội dung 
liên quan đến đơn giá ngày công 

chuyên gia tư vấn xây dựng và dự 
toán chi phí tư vấn ĐTXD 



2 
 

Trên đây là ý kiến của Bộ Xây dựng, đề nghị Sở Xây dựng tỉnh Quảng 
Nam nghiên cứu, tổ chức thực hiện theo quy định./. 

Nơi nhận:                                                              TL. BỘ TRƯỞNG 
- Như trên;                CỤC TRƯỞNG CỤC KINH T Ế XÂY DỰNG 
- TTr Bùi Hồng Minh (để b/c); 
- Lưu: VT, Cục KTXD, (M.3).   
 

                                                    (đã ký) 

 
 
                                                                               Đàm Đức Biên 
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