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Kính gửi: Sở Tài chính tỉnh Vĩnh Long 
 

Bộ Xây dựng nhận được văn bản số 1687/STC-TCĐT ngày 01/9/2021 của 
Sở Tài chính tỉnh Vĩnh Long đề nghị hướng dẫn nội dung liên quan đến xác định 
chi phí vật liệu tính vào chi phí trực tiếp trong chi phí xây dựng đối với dự án 
đầu tư xây dựng công trình Trung tâm Huấn luyện và thi đấu thể dục thể thao. 
Sau khi xem xét, Bộ Xây dựng có ý kiến như sau: 

Theo nội dung văn bản số 1687/STC-TCĐT nêu trên, Báo cáo kinh tế kỹ 
thuật đầu tư xây dựng của dự án Trung tâm Huấn luyện và thi đấu thể dục thể thao 
đã được Sở Xây dựng tỉnh Vĩnh Long thẩm định và thông báo kết quả tại văn bản 
số 1551/SXD-QLXD ngày 30/7/2020. Đối với việc phân loại vật liệu (đèn cao áp 
LED) để tính vào chi phí trực tiếp trong dự toán xây dựng công trình Trung tâm 
Huấn luyện và thi đấu thể dục thể thao, các chủ thể có liên quan nghiên cứu Thông 
tư số 17/2000/TT-BXD ngày 29/12/2000 của Bộ Xây dựng hướng dẫn phân loại 
vật liệu tính vào chi phí trực tiếp trong dự toán xây lắp công trình xây dựng để thực 
hiện.  

Trên đây là ý kiến của Bộ Xây dựng, đề nghị Sở Tài chỉnh tỉnh Vĩnh Long 
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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V/v hướng dẫn nội dung liên 
quan đến xác định chi phí vật 

liệu trong chi phí trực tiếp 
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