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Hà Nội, ngày  03  tháng 11 năm 2021 

Kính gửi: Tập đoàn điện lực Việt Nam 

Bộ Xây dựng nhận được văn bản số 5651/EVN-ĐT ngày 15/9/2021 của 
Tập đoàn điện lực Việt Nam (EVN) xin ý kiến về việc kiến nghị tổ chức khảo 
sát xem xét điều chỉnh định mức và hướng dẫn lập dự toán chi phí quản lý các 
dự án điện. Sau khi nghiên cứu, Bộ Xây dựng có ý kiến như sau: 

1. Chi phí quản lý dự án là chi phí cần thiết để tổ chức thực hiện các công 
việc quản lý dự án từ giai đoạn chuẩn bị dự án, thực hiện dự án đến khi kết thúc 
xây dựng đưa công trình của dự án vào khai thác sử dụng và quyết toán vốn đầu 
tư xây dựng. Nội dung quản lý dự án và nội dung chi phí quản lý dự án được 
hướng dẫn tại Điều 30 Nghị định số 10/2021/NĐ-CP ngày 09/2/2021 của Chính 
phủ về quản lý chi phí đầu tư xây dựng. Chi phí quản lý dự án quy định tại 
Thông tư số 12/2021/TT-BXD ngày 31/8/2021 của Bộ Xây dựng về ban hành 
định mức xây dựng. 

2. Các nội dung vướng mắc kéo dài thời gian thực hiện dự án làm tăng chi 
phí quản lý dự án theo tài liệu tổng hợp kèm theo văn bản số 5651/EVN-ĐT 
ngày 15/9/2021 của EVN chủ yếu liên quan đến quá trình khảo sát, lập dự án, 
thiết kế, các thủ tục thẩm định, phê duyệt, đấu thầu…Các nội dung này phần lớn 
do công tác chuẩn bị đầu tư, chất lượng công tác kiểm soát các hồ sơ thiết kế, là 
các yếu tố mang tính chủ quan của đơn vị quản lý dự án nên cần được phân tích 
kỹ để đánh giá sự ảnh hưởng của các yếu tố này đối với việc tính đúng, tính đủ 
khoản mục chi phí quản lý của từng dự án.  

3. Tập đoàn điện lực Việt Nam căn cứ điều kiện cụ thể của công trình, 
định biên Ban QLDA, nội dung công việc quản lý dự án theo quy định tổ chức 
khảo sát, xác định các khoản mục chi phí trong chi phí quản lý dự án làm cơ sở 
xác định chi phí quản lý dự án các dự án ngành điện. 

4. Việc khảo sát để xác định chi phí quản lý dự án của chủ đầu tư theo đề 
xuất của EVN sẽ hiệu quả hơn sau khi EVN thực hiện các nội dung rà soát, phân 
tích nêu tại mục 2, 3 của văn bản.  

Tập đoàn điện lực Việt Nam căn cứ hướng dẫn nêu trên thực hiện./. 
 
Nơi nhận : 
- Như trên; 
- Lưu: VT, KTXD(G). 
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