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

Số: 4603/BXD-KTXD 
V/v hướng dẫn lập dự toán các 
hạng mục sửa chữa, gia cố công 
trình hầm thuộc dự án gia cố các 

hầm yếu kết hợp mở mới các ga và 
cải tạo kiến trúc tầng trên đoạn 

Vinh – Nha Trang, tuyến đường sắt 
Hà Nội – TP.Hồ Chí Minh. 

 

Hà Nội, ngày  05 tháng 11 năm 2021 

 

Kính gửi: Ban Quản lý dự án 85 – Bộ Giao thông vận tải 

Bộ Xây dựng nhận được văn bản số 923/BQLDA-ĐHDA1 ngày 
25/6/2021 của Ban Quản lý dự án 85 – Bộ Giao thông vận tải đề nghị hướng dẫn 
lập dự toán các hạng mục sửa chữa, gia cố công trình hầm thuộc dự án gia cố 
các hầm yếu kết hợp mở mới các ga và cải tạo kiến trúc tầng trên đoạn Vinh – 
Nha Trang, tuyến đường sắt Hà Nội – TP.Hồ Chí Minh. Sau khi nghiên cứu hồ 
sơ, Bộ Xây dựng có ý kiến như sau: 

 1. Dự án gia cố các hầm yếu kết hợp mở mới các ga và cải tạo kiến trúc 
tầng trên đoạn Vinh – Nha Trang, tuyến đường sắt Hà Nội – TP.Hồ Chí Minh 
(viết tắt là Dự án gia cố hầm) được phê duyệt tại Quyết định số 1976/QĐ-
BGTVT ngày 16/10/2019 của Bộ Giao thông vận tải, trước thời điểm có hiệu 
lực của Nghị định số 10/2021/NĐ-CP ngày 09/2/2021 của Chính phủ về quản lý 
chi phí đầu tư xây dựng. Tuy nhiên nội dung văn bản số 923/BQLDA-ĐHDA1 
không nêu rõ dự án đã triển khai công việc nào thuộc dự án và trước hay sau 
thời điểm có hiệu lực của Nghị định số 10/2021/NĐ-CP. Do đó, đề nghị Ban 
QLDA 85 rà soát xác định pháp luật áp dụng cho dự án trên cơ sở quy định tại 
khoản 3, khoản 4 Điều 44 Nghị định số 10/2021/NĐ-CP để làm cơ sở căn cứ xác 
định nội dung pháp luật xây dựng về quản lý chi phí đầu tư xây dựng cho phù 
hợp với tình hình triển khai dự án. Riêng hệ thống định mức và đơn giá áp dụng 
để lập dự toán xây dựng công trình phải được cập nhật theo hệ thống định mức 
và đơn giá đã được cơ quan có thẩm quyền ban hành tại thời điểm lập dự toán. 

2. Trường hợp dự án có khó khăn, phức tạp về biện pháp thi công, điều 
kiện thi công như nêu trong văn bản số 923/BQLDA-ĐHDA1, hệ thống định 
mức, đơn giá do cơ quan có thẩm quyền ban hành áp dụng chưa phù hợp thì chủ 
đầu tư căn cứ quy định của pháp luật về xây dựng áp dụng cho dự án để tổ chức 
xác định định mức, đơn giá cho phù hợp theo phương pháp xác định đã được Bộ 
Xây dựng hướng dẫn. Việc bổ sung chi phí nhân công chờ và việc vận dụng hệ 
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số định mức của hệ thống định mức đã hết hiệu lực như nêu tại văn bản số 
923/BQLDA-ĐHDA1 là không phù hợp quy định. 

Chủ đầu tư lưu ý: việc xác định đơn giá nhân công xây dựng căn cứ theo 
hướng dẫn của UBND cấp tỉnh nơi xây dựng công trình tại thời điểm lập dự 
toán. 

Đề nghị Ban Quản lý dự án 85 – Bộ Giao thông vận tải căn cứ hướng dẫn 
trên tổ chức thực hiện./. 

 

 
Nơi nhận: 
- Như trên; 
- Lưu VT, KTXD(G). 
 

TL. BỘ TRƯỞNG 
CỤC TRƯỞNG CỤC KINH T Ế XÂY DỰNG 

 
 

(đã ký) 
 

 
Đàm Đức Biên 
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