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BỘ XÂY DỰNG

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Số: 4014/BXD-KTXD

Hà Nội, ngày 28 tháng 9 năm 2021

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

V/v hướng dẫn xây dựng, công bố chỉ
số giá xây dựng theo quy định tại Nghị
số 10/2021/NĐ-CP

Kính gửi: Sở Xây dựng thành phố Hà Nội
Bộ Xây dựng nhận được văn bản số 6212/SXD-KTXD ngày 21/7/2021 của
Sở Xây dựng thành phố Hà Nội đề nghị hướng dẫn xây dựng, công bố chỉ số giá
xây dựng theo quy định tại Nghị số 10/2021/NĐ-CP. Về vấn đề này, Bộ Xây
dựng có ý kiến như sau:
1. Các nội dung quy định quản lý và chuyển tiếp chỉ số giá quy định tại
Điều 27 và Điều 44 Nghị định số 10/2021/NĐ-CP ngày 09/02/2021 của Chính
phủ về quản lý chi phí đầu tư xây dựng. Bộ Xây dựng lưu ý trong năm 2021 thực
hiện việc công bố chỉ số giá theo năm gốc 2020 và năm gốc đã lựa chọn để công bố
trước đây.
2. Ngày 31/8/2021, Bộ Xây dựng đã ban hành Thông tư số 11/2021/TTBXD hướng dẫn một số nội dung xác định và quản lý chi phí đầu tư xây dựng và
Thông tư số 13/2021/TT-BXD hướng dẫn phương pháp xác định các chỉ tiêu
kinh tế kỹ thuật và đo bóc khối lượng công trình. Theo đó, phương pháp xác định
chỉ số giá xây dựng được thực hiện theo quy định tại Phụ lục II Thông tư số
13/2021/TT-BXD, việc quản lý chỉ số giá xây dựng thực hiện theo quy định tại
Điều 10 Thông tư số 11/2021/TT-BXD.
Sở Xây dựng thành phố Hà Nội nghiên cứu các quy định trên để thực hiện
theo quy định pháp luật./.
Nơi nhận:
- Như trên;
- TT Bùi Hồng Minh (để b/c);
- Lưu: VT, Cục KTXD (Ng).
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