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THÔNG T ư
Hưóìig dẫn một số nội dung xác định và quản lý chi phí đầu tư xây dụng

Căn cử Luật Xây dựng ngày ỉ 8 tháng 6 năm 2014; Luật sửa đổi, bổ sung 
một sổ điểu cùa Luật Xây dinĩg ngày 17 tháng 6 năm 2020;

Căn cứ Nghị định sổ 81/2017//NĐ-CP ngày 17 thảng 7 năm 2017 cùa 
Chính phù quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cau to chức cùa Bộ 
Xây dụvẹ;

Căn cứ Nghị định sổ 10/2021/NĐ-CP ngày 09 tháng 02 năm 2021 cùa 
Chính phù về quản lý chi phí đâu tư xây dựng;

Theo để nghị cùa Cục trưởng Cục Kinh tể xảy dịcng;

Bộ trưởng Bộ Xây dựng ban hành Thông tư Inrớng dẫn một số nội dang 
xác định và quản lý chi phí đầu tư xây dinig.

Điều 1. Pham vi điều chỉnh

Thông tư này hướng dẫn một số nội dung xác định và quản lý chi phí đầu 
tư xây dụng gồm: sơ bộ tổng mức đầu tư xây dựng, tổng mức đầu tư xây dựng, 
dự toán xây dựng công trình, dự toán gói thầu, giá xây dựng, giá xây dựng công 
trình, chỉ số giá xây dựng, suất von đầu tư xây dựng, quy đổi vốn đầu tư xây 
dựng, chi phí tư vấn đầu tư xây dựng.

Điều 2. Đối tượng áp dụng

Thông tư này áp dụng cho các đổi tượng quy định tại Điều 2 Nghị định sổ 
10/2021/NĐ-CP ngày 09 tháng 02 năm 2021 của Chính phủ về quản lý chi phí 
đầu tư xây dựng (sau đây viết tẳt là Nghị định số 10/2021/NĐ-CP).

Điều 3. So’ bộ tồng mức đầu tư xây dựng, tổng mức đầu tư xây dựng

1. Sơ bộ tổng mức đầu tư xây dụng được xác định theo quy định tại khoản 1, 
khoản 2 Điều 4 Nghị định sổ 10/2021/NĐ-CP và phương pháp hướng dẫn tại 
mục I Phụ lục I Thông tư này. Trường hợp chưa có dừ liệu suất vốn đầu tư xây 
dựng được công bố, sơ bộ tông mức đầu tư xây dựng xác định trên cơ sở dừ liệu 
chi phí cùa các dự án tương tự đà thực hiện, có điều chỉnh, bổ sung những chi 
phí cần thiết khác và quy đôi chi phí cho phù hợp với địa điêm xây dựng, đặc 
điểm, tính chất của dự án, thời điểm xác định sơ bộ tổng mức đầu tư xây dựng.
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2. Tổng mức đầu tư xây dựng xác định theo quy định tại Điều 6 Nghị định 
số 10/2021/NĐ-CP, phương pháp hướng dẫn tại mục II Phụ lục I Thông tư này 
và một số quy định cụ thể sau:

a) Cơ sở để xác định tổng mức đầu tư xây dựng gồm: thiết kế cơ sở, quy 
chuẩn và tiêu chuẩn áp dụng, giải pháp công nghệ và kỹ thuật, thiết bị chủ yếu; 
giải pháp về kiến trúc, kết cấu chính của công trình; giải pháp về xây dựng và 
vật liệu chủ yếu; điều kiện, kế hoạch thực hiện dự án và các yêu cầu cần thiết 
khác của dự án.

b) Một số khoản mục chi phí thuộc nội dung chi phí quản lý dự án, chi phí 
tư vấn đầu tư xây dựng, chi phí khác của dự án nếu chưa có quy định hoặc chưa 
đủ cơ sờ để xác định thì được dự tính trong tổng mức đầu tư xây dựng.

3ắ Đối với dự án sử dụng vốn hỗ trợ phát triển chính thức (gọi tắt là 
ODA), vốn vay ưu đãi của nhà tài trợ nước ngoài được bố sung các khoản mục 
chi phí cần thiết khác cho phù hợp với đặc thù, tính chất của dự án đầu tư xây 
dựng sử dụng nguồn vốn này theo các quy định của điều ước quốc tế, thỏa thuận 
về vốn ODA, vốn vay ưu đãi đã được ký kết và các quy định của pháp luật có 
liên quan.

4. Đối với dự án đầu tư theo phương thức đối tác công tư (sau đây gọi tắt 
là dự án PPP) được bổ sung các khoản mục chi phí cần thiết khác theo quy định 
của pháp luật về đầu tư theo phương thức đối tác công tư.

Điều 4. Dự toán xây dựng công trình

1. Dự toán xây dựng công trình xác định theo quy định tại Điều 12 Nghị 
định số 10/2021/NĐ-CP và phương pháp hướng dẫn tại mục 1 Phụ lục II Thông 
tư này. Các khoản mục chi phí trong dự toán xây dựng công trình gồm: chi phí 
xây dựng, chi phí thiết bị, chi phí quản lý dự án, chi phí tư vấn đầu tư xây dựng, 
chi phí khác và chi phí dir phòng.

2. Chi phí xây dựng trong dự toán xây dựng công trình xác định theo quy 
định tại khoản 2 Điều 12 Nghị định số 10/2021/NĐ-CP và phương pháp hướng 
dẫn tại Phụ lục III Thông tư này. Chi phí xây dựng trong dự toán xây dựng công 
trình gồm: chi phí trực tiếp, chi phí gián tiếp, thu nhập chịu thuế tính trước, thuế 
giá trị gia tăng. Chi phí trực tiếp xác định theo quy định tại điểm a khoản 2 Điều
12 Nghị định sổ 10/2021/NĐ-CP, hướng dẫn chi tiết tại mục I Phụ lục III Thông 
tư này và một số quy định cụ thể sau:

a) Khối lượng đo bóc, tính toán từ thiết kế xây dựng triển khai sau thiết kế 
cơ sở theo hướng dẫn tại Thông tư hướng dẫn phương pháp xác định các chỉ tiêu 
kinh tế kỹ thuật và đo bóc khối lượng công trình;

b) Đơn giá xây dựng chi tiết, giá xây dựng tổng hợp xác định theo hướng 
dẫn tại Phụ lục IV Thông tư này.
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3. Chi phí thiết bị trong dự toán xây dựng công trình xác định theo quy 
định tại khoản 3 Điều 12 Nghị định sổ 10/2021/NĐ-CP, hướng dẫn chi tiết tại 
mục 1 Phụ lục II Thông tư này và một sổ quy định cụ thể sau:

a) Chi phí mua sắm thiết bị được xác định theo khối lượng, sổ lượng, 
chủng loại thiết bị và giá mua thiết bị tương ứng. Khối lượng, số lượng, chủng 
loại thiết bị được xác định từ thiết kế triển khai sau thiết kế cơ sở và danh mục 
thiết bị trong dự án được duyệt. Giá mua thiết bị được xác định phù hợp với giá 
thị trường trên cơ sở thông tin về giá thiết bị trong hệ thống cơ sờ dừ liệu của cơ 
quan nhà nước có thẩm quyền; hoặc báo giá của nhà cung cấp, nhà sản xuất; 
hoặc giá của thiết bị tương tự về công suất, công nghệ, xuất xứ trong công trình 
đã thực hiện được quy đổi phù hợp với thời điểm tính toán.

b) Chi phí gia công, chế tạo thiết bị được xác định trên cơ sở khối lượng, 
số lượng thiết bị cần gia công, chế tạo và đơn giá gia công, chế tạo tương ứng 
phù hợp với tính chất, chủng loại thiết bị; hoặc thông tin về giá gia công, chế tạo 
thiết bị trong hệ thống cơ sở dừ liệu cùa cơ quan nhà nước cỏ thẩm quyền; hoặc 
căn cứ vào báo giá gia công, chế tạo thiết bị của đơn vị sản xuất, cung ứng; hoặc 
giả íỉia công, chế tạo thiết bị tương tự của công trình đã thực hiện được quy đổi 
phù hợp với thời điểm tính toán.

c) Chi phí quản lý mua sắm thiết bị (nếu có); chi phí mua bản quyền phần 
mềm sử dụng cho thiết bị công trình, thiết bị công nghệ (nếu có); chi phí đào tạo 
và chuyển giao công nghệ (nếu có); chi phí vận chuyển; chi phí bảo hiểm; thuế 
và các loại phí, các chi phí khác có liên quan được xác định bằng dự toán hoặc 
căn cứ quy định do cơ quan nhà nước có thẩm quyền ban hành.

d) Chi phí lắp đặt thiết bị xác định bằng dự toán như đối với dự toán chi 
phí xây dựng theo quy định tại khoản 2 Điều này.

đ) Chi phí thí nghiệm, hiệu chỉnh, chi phí chạy thử thiết bị theo yêu cầu 
kỹ thuật (nếu có) xác định bằng dự toán phù hợp nội dung công việc thực hiện.

4. Chi phí quản lý dự án trong dự toán xây dựng công trình xác định theo 
quy định tại khoản 4 Điều 12 và Điều 30 Nghị định sổ 10/2021/NĐ-CP trên cơ 
sở định mức tỷ lệ phần trăm (%) đã tính toán trong tổng mức đầu tư xây dựng; 
hoặc bằng dự toán phù họp với chi phí quản lý dự án trong tổng mức đầu tư 
được duyệtỂ Định mức chi phí quản lý dự án quy định tại Thông tư ban hành 
định mức xây dựng.

5. Chi phí tư vấn đầu tư xây dựng trong dự toán xây dựng công trình xác 
định theo quy định tại khoản 5 Điều 12 Nghị định số 10/2021/NĐ-CP và Điều
13 Thông tư này. Chi phí tư vấn đầu tư xây dựng trong dự toán xây dựng công 
trình không bao gồm các chi phí tư vấn tính chung cho cả dự án.

6. Chi phí khác trong dự toán xây dựng công trình quy định tại khoản 6
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Điều 12 Nghị định số 10/2021/NĐ-CP và một số quy định cụ thể sau:

a) Chi phí khác trong dự toán xây dụng công trình được xác định trên cơ 
sở định mức tỷ lệ phần trăm (%) theo hướng dẫn của cấp có thẩm quyền; hoặc 
xác định bằng dự toán; hoặc ghi theo giá trị hợp đồng đã ký kết phù hợp với quy 
định của pháp luật; hoặc được dự tính trong dự toán xây dựng công trình phù 
họp với tổng mức đầu tư xây dựng đã được phê duyệt trong trường hợp chưa đủ 
cơ sở để xác định.

b) Các chi phí xây dụng nhà bao che cho máy, nền móng máy, hệ thống 
cấp điện, khí nén, hệ thống cấp nước tại hiện trường; chi phí lắp đặt, tháo dờ 
trạm trộn bê tông xi măng, trạm trộn bê tông nhựa, cần trục di chuyển trên ray 
và các loại thiết bị thi công xây dựng khác có tính chất tương tự, nếu không tính 
chung cho cả dự án thì được dự tính trong chi phí khác của dự toán xây dựng 
công trình. Các chi phí này được xác định bằng dự toán phù hợp với thiết kế, 
biện pháp thi công xây dựng và điều kiện đặc thù của công trình.

c) Chi phí khác trong dự toán xây dựng công trình không bao gồm chi phí 
lãi vay trong thời gian xây dựng; chi phí rà phá bom mìn, vật nổ; chi phí kiểm 
toán; thẩm tra, phê duyệt quyết toán vốn đầu tư; chi phí nghiên cứu khoa học 
công nghệ, áp dụng, sử dụng vật liệu mới liên quan đến dự án; vốn lưu động ban 
đầu đối với các dự án đầu tư xây dựng nhằm mục đích kinh doanh; chi phí cho 
quá trình chạy thử không tải và có tải dây chuyền công nghệ, sản xuất theo quy 
trình trước khi bàn giao; chi phí thẩm định Báo cáo nghiên cứu khả thi đầu tư 
xây dựng, Báo cáo kinh tế-kỹ thuật đầu tư xây dựng; các khoản thuế tài nguyên, 
các khoản phí, lệ phí và một số khoản mục chi phí khác có liên quan tính chung 
cho cả dự án.

7. Chi phí dự phòng trong dự toán xây dựng công trình được xác định theo 
quy định tại khoản 7 Điều 12 Nghị định số 10/2021/NĐ-CP, cụ thể như sau:

a) Chi phí dự phòng cho khối lượng, công việc phát sinh được tính bằng 
tỷ lệ phần trăm (%) trên tổng chi phí xây dựng, chi phí thiết bị, chi phí quản lý 
dự án, chi phí tư vấn đầu tư xây dựng và chi phí khác.

b) Chi phí dự phòng cho yếu tố trượt giá được xác định trên cơ sở thời 
gian, tiến độ dự kiến thực hiện công trình (tính bằng quý, năm) và chỉ số giá xây 
dựng phù hợp với loại công trình xây dựng có tính đến các khả năng biến động 
giá trong nước và quốc tế.

8. Tổng hợp tổng dự toán quy định tại khoản 3 Điều 11 Nghị định số 
10/2021/NĐ-CP được lập theo hướng dẫn tại mục 3 Phụ lục II Thông tư này.

9. Việc điều chỉnh dự toán xây dựng công trình thực hiện theo quy định 
tại Điều 15 Nghị định số 10/2021/NĐ-CP và phương pháp hướng dẫn tại mục 4 
Phụ lục II Thông tư này.
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Điều 5ế Các thành phần chi phí của dự toán gói thầu

1. Dự toán gói thầu thi công xây dựng gồm một số hoặc toàn bộ các thành 
phần chi phí sau: chi phí xây dựng, chi phí khác có liên quan và chi phí dự 
phòng của gói thầu.

2. Dự toán gói thầu mua sắm thiết bị gồm một số hoặc toàn bộ các thành 
phần chi phí sau: chi phí mua sẳm thiết bị công trình và thiết bị công nghệ; chi 
phí gia công, chế tạo thiết bị; chi phí quản lý mua sắm thiết bị; chi phí mua bản 
quyền phần mềm sử dụng cho thiết bị; chi phí đào tạo, chuyển giao công nghệ; 
chi phí vận chuyển; chi phí khác có liên quan và chi phí dự phòng của gói thầu.

3. Dự toán gói thầu lẳp đặt thiết bị gồm một số hoặc toàn bộ các thành phần 
chi phí sau: chi phí lắp đặt, thí nghiệm, hiệu chinh; chi phí chạy thử thiết bị theo 
ycu cầu kỹ thuật; chi phí khác có liên quan và chi phí dự phòng của gói thầu.

4. Dự toán gói thầu tư vấn đầu tư xây dựng gồm một số hoặc toàn bộ các 
thành phần chi phí sau: chi phí thực hiện công việc tư vấn đầu tư xây dựng; chi 
phí khác có liên quan và chi phí dự phòng của gói thầu.

5. Dự toán gói thầu hỗn hợp (bao gồm cả dự toán gói thầu quy định tại 
khoàn 2 Điều 17 Nghị định số 10/2021/NĐ-CP): tùy theo phạm vi, tính chất, 
điều kiện cụ thể của gói thầu, dự toán gói thầu hỗn hợp gồm một sổ hoặc toàn bộ 
các thành phần chi phí thuộc các gói thầu neu tại khoản 1, 2, 3, 4 Điều này.

Điều 6. Xác định dự toán gói thầu quy định tại khoản 2, khoản 3 Điều 
17 Nghị định số 10/2021/NĐ-CP

1 ẵ Dự toán gói thầu thi công xây dựng:

a) Chi phí xây dựng trong dự toán gói thầu thi công xây dựng xác định 
theo quy định tại khoản 2 Điều 4 Thông tư này.

b) Căn cứ điều kiện cụ thể của gói thầu, dự toán gói thầu thi công xây 
dựng được bổ sung một hoặc một số chi phí khác cỏ liên quan để thực hiện các 
công việc thuộc phạm vi của gói thầu như: Chi phí di chuyển máy, thiết bị thi 
công đặc chủng đến và ra khỏi công trường; chi phí đảm bảo an toàn giao thông 
phục vụ thi công; chi phí hoàn trả hạ tầng kỷ thuật do bị ảnh hường khi thi công 
xây dựng; chi phí kho bãi chứa vật liệu; chi phí xây dựng nhà bao che cho máy, 
nền móng máy, hệ thong cấp điện, khí nén, hệ thống cấp nước tại hiện trường; 
chi phí lẳp đặt, tháo dờ trạm trộn bê tông xi măng, trạm trộn bê tông nhựa, cần 
trục di chuyển trên ray, cần trục tháp, một số loại máy, thiết bị thi công xây 
dựng khác có tính chất tương tự và một số khoản mục chi phí khác có liên quan 
đến gói thầu.

c) Chi phí dự phòng trong dự toán gói thầu thi công xây dựng bao gồm 
chi phí dự phòng cho khối lirợng, công việc phát sinh và chi phí dự phòng cho
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yếu tố trượt giá trong thời gian thực hiện gói thầu.

2Ể Dự toán gói thầu mua sắm thiết bị:

a) Các thành phần chi phí trong dự toán gói thầu mua sắm thiết bị xác 
định theo quy định tại điểm a, b, c khoản 3 Điều 4 Thông tư nàyỂ

b) Căn cứ điều kiện cụ thể của gói thầu, dự toán gói thầu mua sắm thiết bị 
được bổ sung thêm một hoặc một sổ chi phí khác có liên quan để thực hiện các 
công việc thuộc phạm vi của gói thầu.

c) Chi phí dự phòng trong dự toán gói thầu mua sắm thiết bị bao gồm chi 
phí dự phòng cho khối lượng, công việc phát sinh và chi phí dự phòng cho yếu 
tố trượt giá trong thời gian thực hiện gói thầu.

3. Dự toán gói thầu lắp đặt thiết bị:

a) Chi phí lắp đặt, thí nghiệm, hiệu chỉnh, chạy thử thiết bị trong dự toán 
gói thầu lắp đặt thiết bị xác định theo quy định tại điểm d, đ khoản 3 Điều 4 
Thông tư này.

b) Căn cứ điều kiện cụ thể của gói thầu, dự toán gói thầu lắp đặt thiết bị 
được bổ sung thêm một hoặc một số chi phí khác có liên quan để thực hiện các 
công việc thuộc phạm vi của gói thầu.

c) Chi phí dự phòng trong dự toán gói thầu lắp đặt thiết bị bao gồm chi 
phí dự phòng cho khối lượng, công việc phát sinh và chi phí dự phòng cho yếu 
tố trượt giá trong thời gian thực hiện gói thầu.

4ế Dự toán gói thầu tư vấn đầu tư xây dựng:

a) Chi phí tư vấn trong dự toán gói thầu tư vấn đầu tư xây dựng xác định 
theo quy định tại khoản 5 Điều 4 Thông tư này.

b) Căn cứ điều kiện cụ thể, dự toán gói thầu tư vấn đầu tư xây dựng được 
bổ sung thêm một hoặc một số chi phí khác có liên quan đế thực hiện các công 
việc thuộc phạm vi của gói thầu.

c) Chi phí dự phòng trong dự toán gói thầu tư vấn đầu tư xây dựng bao 
gồm chi phí dự phòng cho khối lượng, công việc phát sinh và chi phí dự phòng 
cho yếu tố trượt giá trong thời gian thực hiện gói thầu.

5. Dự toán gói thầu hỗn hợp, dự toán gói thầu quy định tại khoản 2 Điều 
17 Nghị định số 10/2021/NĐ-CP: căn cứ nội dung, tính chất của từng gói thầu 
cụ thể để xác định dự toán gói thầu gồm một sổ hoặc toàn bộ các nội dung chi 
phí quy định tại khoản 1, 2, 3, 4 Điều này.

6. Dự toán gói thầu quy định tại khoản 1, 2, 3, 4 Điều này được xác định 
theo hướng dẫn tại mục 2 Phụ lục II Thông tư này.
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Điều 7. Xác định dự toán gói thầu quy đinh taí khoản 4 Điều 17 Nghi 
định số 10/2021/NĐ-CP

1. Căn cứ dự toán xây dựng công trình đã được phê duyệt, chủ đầu tư tự 
xác định dự toán gói thầu, cụ thể như sau:

a) Xác định phạm vi, nội dung công việc cần thực hiện của gói thầu;

b) Xác định thành phần, khoản mục chi phí trong dự toán gói thầu theo 
phạm vi, nội dung công việc cần thực hiện của gói thầu trên cơ sở dự toán xây 
dựng công trình được duyệt.

c) Cập nhật khối lượng, đơn giá, giá các yếu tố chi phí phù hợp với giá thị 
trường khu vực xây dựng công trình, các chế độ chính sách của nhà nước có liên 
quan tại thời điểm xác định dự toán gói thầu, các chỉ dẫn kỹ thuật, yêu cầu cụ 
thể của gói thầu đối với các thành phần, khoản mục chi phí đã được xác định tại 
điểm b khoản 1 Điều này.

2. Chi phí khác có liên quan của gói thầu được xác định theo quy định tại 
điểm b khoản 1, điểm b khoản 2, điểm b khoản 3, điểm b khoản 4 Điều 6 Thông 
tư này phù họrp với điều kiện cụ thể, tính chất của gói thầu và dự toán xây dựng 
công trình đã được phê duyệt.

3. Chi phí dự phòng trong dự toán gói thầu được xác định như chi phí dự 
phòng trong dự toán xây dựng công trình quy định tại mục 1 Phụ lục II Thông tư 
này và phải đảm bảo tổng chi phí dự phòng của dự toán các gói thầu không vượt 
chi phí dự phòng trong dự toán xây dựng công trình đã được phê duyệt.

Điều 8. Quản lý, công bố giá xây dựng quy định tại khoản 2 Điều 26 
Nghị định số 10/2021/TVĐ-CP

1. Đơn giá xây dựng công trình do ủ y  ban nhân dân cấp tỉnh công bố theo 
quy định tại khoản 2 Điều 26 Nghị định số 10/2021/NĐ-CP là cơ sở để xác định 
và quản lý chi phí đầu tư xây dựng công trình trên địa bàn tỉnh. Đơn giá xây 
dựng công trình do ủ y  ban nhân dân cấp tỉnh công bố được xác định trên cơ sở 
định mức xây dựng do cơ quan có thẩm quyền ban hành và giá các yếu tố chi 
phí quy định tại khoản 3, khoản 4, khoản 5 Điều này phù họp với thời điểm xác 
định đơn giá xây dựng công trình. Giá các yếu tố chi phí gồm: giá vật liệu xây 
dựng, đơn giá nhân công xây dựng, giá ca máy và thiết bị thi côngẽ

2. Giá vật liệu xây dựng, đơn giá nhân công xây dựng, giá ca máy và thiết 
bị thi công xây dựng do Sở Xây dựng công bố định kỳ theo quy định tại khoản 2 
Điều 26 Nghị định số 10/2021/NĐ-CP và các quy định tại khoản 3, 4, 5 Điều này.

3. Quản lý, công bố giá vật liệu xây dựng:

a) Giá vật liệu xây dựng được công bố phải phù hợp với giá thị trường, 
tiêu chuẩn chất lượng, nguồn gốc xuất xứ, khả năng và phạm vi cung ứng vật
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liệu tại thời điểm công bố. Danh mục vật liệu xây dựng công bố được lựa chọn 
trên cơ sở danh mục vật liệu xây dựng có trong hệ thống định mức do cơ quan 
có thẩm quyền ban hành và danh mục vật liệu xây dựng có trên thị trường.

b) Sở Xây dụng chủ trì, phối hợp với các cơ quan có liên quan tổ chức 
khảo sát, thu thập thông tin, xác định giá vật liệu xây dựng trên địa bàn; công bố 
theo mẫu số 01 Phụ lục VIII Thông tư này; gửi kết quả công bổ về Bộ Xây dựng 
để theo dõi, quản lý kèm theo tệp dừ liệu điện tử (file Microsoft Excel) để cập 
nhật vào hệ thống cơ sở dừ liệu theo quy định tại khoản 3 Điều 29 Nghị định số 
10/2021/NĐ-CP.

c) Trường hợp cần thiết, Sở Xây dựng công bố giá vật liệu xây dựng theo 
tháng đối với những loại vật liệu xây dựng có biến động để đáp ứng yêu cầu quản 
lý chi phí đầu tư xây dựng. Thời điểm công bổ giá vật liệu xây dựng theo quý là 
trước ngày 15 tháng đầu quý sau, theo tháng là trước ngày 10 tháng sau.

4. Quản lý, công bố đơn giá nhân công xây dựng:

a) Đơn giá nhân công xây dựng được công bố trên địa bàn phải phù họp 
với giá nhân công xây dựng trên thị trường lao động của địa phương, phù họp 
với đặc điểm, tính chất công việc của nhân công xây dựng; đã bao gồm lương, 
phụ cấp lương theo đặc điểm tính chất của sản xuất xây dựng và một số khoản 
chi phí thuộc trách nhiệm của người lao động phải trả theo quy định. Chi phí 
thuộc trách nhiệm của người lao động phải trả theo quy định gồm: bảo hiểm xã 
hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp, kinh phí công đoàn và một sổ khoản 
phải trả khácệ

b) Đơn giá ngày công của nhân công xây dựng xác định cho thời gian làm 
việc quy định (8 giờ/ngày, 26 ngày/tháng) theo nhóm nhân công của công nhân 
trực tiếp sản xuất xây dựng, phù hợp với trình độ tay nghề theo cấp bậc thợ nhân 
công trong hệ thống định mức do cơ quan nhà nước có thẩm quyền ban hànhề

c) Danh mục nhóm, cấp bậc thợ nhân công xây dựng và phương pháp xác 
định đơn giá nhân công xây dựng được quy định chi tiết tại Thông tư hướng dẫn 
phương pháp xác định các chỉ tiêu kinh tế kỹ thuật và đo bóc khối lượng công trình.

d) Sở Xây dựng chủ trì, phối hợp với các cơ quan có liên quan: thực hiện 
hoặc thuê tư vấn có đủ điều kiện năng lực thực hiện khảo sát, thu thập thông tin, 
tham khảo khung đơn giá nhân công xây dựng do Bộ Xây dựng công bổ để xác 
định đơn giá nhân công xây dựng trên địa bàn; công bố theo mẫu số 2 Phụ lục 
VIII Thông tư này; gửi kết quả công bố về Bộ Xây dựng để theo dõi, quản lý 
kèm theo tệp dừ liệu điện tử (file Microsoft Excel) để cập nhật vào hệ thống cơ 
sở dừ liệu theo quy định tại khoản 3 Điều 29 Nghị định số 10/2021/NĐ-CP.

đ) Thời điểm công bố đơn giá nhân công xây dựng theo năm là trước ngày 
15 tháng một năm sau.
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5. Quản lý, công bố giá ca máy và thiết bị thi công:

a) Giá ca máy và thiết bị thi công được công bố phải phù họp với chủng 
loại, công suất, các chỉ tiêu kỹ thuật chủ yếu và đặc điểm, tính chất của từng loại 
máy, thiết bị. Danh mục máy và thiết bị thi công công bố được lựa chọn trên cơ 
sở danh mục máy và thiết bị thi công có trong hệ thống định mức do cơ quan 
nhà nước có thẩm quyền ban hành và danh mục máy và thiết bị thi công có trên 
thị trường.

b) Giá ca máy và thiết bị thi công được xác định cho một ca làm việc quy 
định (8 giờ) của máy và thiết bị thi công, phù hợp với định mức hao phí và dữ 
liệu cơ bản để tính giá ca máy do Bộ Xây dựng ban hành, phù hợp với danh mục 
máy và thiết bị thi công có trong hệ thống định mức do cơ quan nhà nước có 
thẩm quyền ban hành.

c) Giá ca máy và thiết bị thi công gồm toàn bộ hoặc một số các khoản 
mục chi phí như chi phí khấu hao, chi phí sửa chữa, chi phí nhiên liệu, năng 
lượng, chi phí nhân công điều khiển và chi phí khác của máy. Giá ca máy và 
thiết bị thi công không bao gồm các chi phí nêu tại điểm b khoản 6 Điều 4 
Thông tư này.

d) Định mức hao phí, các dữ liệu cơ bản để xác định giá ca máy và 
phương pháp xác định giá ca máy và thiết bị thi công theo hướng dẫn tại Thông 
tư hướng dẫn phương pháp xác định các chỉ tiêu kinh tế kỹ thuật và đo bóc khối 
lượng công trình.

đ) Sở Xây dựng chủ trì, phối hợp với các cơ quan có liên quan: thực hiện 
hoặc thuê tư vấn có đủ điều kiện năng lực thực hiện khảo sát, thu thập thông tin, 
tham khảo nguyên giá ca máy do Bộ Xây dựng công bố để xác định giá ca máy 
và thiết bị thi công trên địa bàn; công bổ theo mẫu số 3 Phụ lục VIII Thông tư 
này; gửi kết quả công bố về Bộ Xây dựng để theo dõi, quản lý kèm theo tệp dữ 
liệu điện tử (file Microsoft Excel) để cập nhật vào hệ thống cơ sở dữ liệu theo 
quy định tại khoản 3 Điều 29 Nghị định số 10/2021/NĐ-CP.

e) Thời điểm công bố giá ca máy và thiết bị thi công theo năm là trước 
ngày 15 tháng một năm sau.

6. Các doanh nghiệp sản xuất, cung ứng vật liệu xây dựng, nhân công xây 
dựng; doanh nghiệp kinh doanh cung cấp, cho thuê máy và thiết bị thi công xây 
dựng trên địa bàn; các chủ đầu tư, nhà thầu trúng thầu tại các dự án đầu tư xây 
dựng có trách nhiệm cung cấp các thông tin về giá các yếu tố chi phí phục vụ Sở 
Xây dựng công bố giá theo khoản 2 Điều này.

Điều 9. Xác định giá xây dựng công trình

1 ế Giá xây dựng công trình gồm đơn giá xây dựng chi tiết và giá xây dựng 
tổng họp. Giá xây dựng công trình xác định theo quy định tại khoản 2, khoản 3
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Điều 24 Nghị định số 10/2021/NĐ-CP và hướng dẫn chi tiết tại Phụ lục IV 
Thông tư này.

2. Chủ đầu tư sử dụng hệ thống giá xây dựng công trình quy định tại 
khoản 1, 2 Điều 26 Nghị định số 10/2021/NĐ-CP và quy định tại khoản 1, 2 
Điều 8 Thông tư này làm cơ sở để xác định và quản lý chi phí đầu tư xây dựng. 
Trường hợp tổ chức xác định giá xây dựng công trình theo đơn giá xây dựng chi 
tiết, hoặc giá xây dựng tồng hợp trên cơ sở định mức xây dựng, thì giá vật liệu 
xây dựng, đơn giá nhân công xây dựng, giá ca máy và thiết bị thi công xác định 
theo quy định tại khoản 3, 4, 5 Điều này.

3. Giá vật liệu xây dựng:

a) Giá vật liệu xây dựng do cơ quan nhà nước có thẩm quyền công bố 
theo quy định tại khoản 3 Điều 8 Thông tư này là cơ sở để xác định giá xây 
dựng công trình.

b) Trường họp vật liệu xây dựng chưa có trong công bố giá hoặc đã có 
nhung giá không phù họp thì giá vật liệu xây dựng để xác định giá xây dựng 
công trình thực hiện theo hướng dẫn tại mục 1.2.1 Phụ lục IV Thông tư này.

c) Khuyến khích lựa chọn vật liệu xây dựng tiết kiệm tài nguyên khoáng 
sản, tiết kiệm năng lượng, thân thiện môi trường khi lập báo cáo nghiên cứu khả 
thi, thiết kế xây dựng và xác định chi phí đầu tư xây dựng cho công trình, dự án 
nhưng phải đảm bảo hiệu quả đầu tư và đáp ứng yêu cầu của dự án.

d) Trường hợp dự án có yêu cầu phải sử dụng vật liệu xây dựng đặc thù, 
không phổ biến trên thị trường, hoặc sử dụng vật liệu nhập khẩu thì phải thuyết 
minh cụ thể trong Báo cáo nghiên cứu tiền khả thi, Báo cáo nghiên cứu khả thi, 
Báo cáo kinh tế - kỹ thuật và thuyết minh thiết kế xây dựng.

4. Đơn giá nhân công xây dựng

a) Đơn giá nhân công xây dựng do cơ quan nhà nước có thẩm quyền công 
bố theo quy định tại khoản 4 Điều 8 Thông tư này là cơ sở để xác định giá xây 
dựng công trình.

b) Trường hợp đơn giá nhân công xây dựng do cơ quan nhà nước có thẩm 
quyền công bổ không phù hợp với đặc thù của công tác, công trình, dự án, chủ 
đầu tư tổ chức khảo sát, xác định đơn giá nhân công xây dựng theo phương pháp 
quy định tại Thông tư hướng dẫn phương pháp xác định các chỉ tiêu kinh tế kỹ 
thuật và đo bóc khối lượng công trình để quyết định áp dụng khi xác định giá 
xây dựng công trình. Trong quá trình xác định đơn giá nhân công xây dựng, Sở 
xây dựng thực hiện hướng dẫn về tính đúng đắn, sự phù họp của căn cứ, phương 
pháp xác định đơn giá nhân công xây dựng khi chủ đầu tư có yêu cầu.

c) Chủ đầu tư gửi hồ sơ kết quả xác định đơn giá nhân công xây dựng tại
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điểm b khoản này về Sở Xây dựng để theo dõi, quản lý; hồ sơ kết quả xác định 
đơn giá nhân công xây dựng gửi về Sở Xây dựng phải thể hiện được căn cứ, 
phương pháp, kết quả xác định đơn giá nhân công xây dựng, các biểu mẫu (nếu 
có) theo phương pháp quy định; hàng năm Sở Xây dựng tổng họp, báo cáo Bộ 
Xây dựng.

5. Giá ca máy và thiết bị thi công:

a) Giá ca máy và thiết bị thi công do cơ quan nhà nước có thẩm quyền 
công bố theo quy định tại khoản 5 Điều 8 Thông tư này là cơ sở để xác định giá 
xây dựng công trình.

b) Trường họp giá ca máy và thiết bị thi công chưa được cơ quan nhà 
nước có thẩm quyền công bố hoặc đã có nhưng chưa phù hợp với yêu cầu sử 
dụng và điều kiện thi công của công trình, dự án, chủ đầu tư tổ chức khảo sát, 
xác định giá ca máy và thiết bị thi công theo phương pháp quy định tại Thông tư 
hướng dẫn phương pháp xác định các chi tiêu kinh tế kỹ thuật và đo bóc khối 
lượng công trình để quyết định áp dụng khi xác định giá xây dựng công trình. 
Trong quá trình xác định giá ca máy và thiết bị thi công, Sở Xây dựng thực hiện 
hướng dẫn về tính đúng đắn, sự phù hợp của căn cứ, phương pháp xác định giá 
ca máy và thiết bị thi công khi chủ đầu tư có yêu cầu.

c) Chủ đầu tư gửi hồ sơ kết quả xác định giá ca máy và thiết bị thi công 
tại điểm b khoản này về Sở Xây dựng để theo dõi, quản lý; hồ sơ kết quả xác 
định giá ca máy và thiết bị thi công gửi về Sở Xây dựng phải thể hiện được căn 
cứ, phương pháp, kết quả xác định giá ca máy và thiết bị thi công, các biểu mẫu 
(nếu có) theo phương pháp quy định; hàng năm Sở Xây dựng tổng họp, báo cáo 
Bộ Xây dựng.

6. Đối với công trình được xây dựng trên địa bàn 02 đơn vị hành chính 
cấp tỉnh trở lên, chủ đầu tư tổ chức xác định giá xây dựng công trình theo quy 
định tại khoản 3 Điều 26 Nghị định số 10/2021/NĐ-CP đảm bảo thuận lợi trong 
xác định chi phí, tiết kiệm và hiệu quả dự án, phù hợp với khả năng cung ứng 
các nguồn lực theo kế hoạch thực hiện.

Điều 10. Chỉ số giá xây dựng

1. Chỉ số giá xây dựng do cơ quan nhà nước có thẩm quyền công bố theo 
quy định tại khoản 3 Điều 27 Nghị định số 10/2021/NĐ-CP phải đảm bảo kịp 
thời, phản ánh khách quan, phù hợp với xu hướng biến động giá của thị trường 
trong khoảng thời gian được lựa chọn; không tính đến chi phí bồi thường, hỗ trợ 
và tái định cư, lãi vay trong thời gian xây dựng, vốn lưu động ban đầu cho sản 
xuất kinh doanh. Đơn vị tính chỉ số giá xây dựng là phần trăm (%).

2. Việc lựa chọn danh mục công trình để xác định, công bố chỉ số giá xây 
dựng cần căn cứ vào yêu cầu quản lý, các quy định về quản lý dự án, quản lý chi
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phí đầu tư xây dựng công trình, đặc điểm loại hình công trình trên địa bàn. số  
lượng công trình đại diện để tính toán chỉ số giá xây dựng cho công trình trong 
danh mục được lựa chọn không ít hơn 03 công trình.

3. Cơ cấu chi phí sử dụng để xác định chỉ số giá xây dựng được tổng hợp 
từ số liệu thống kê, phải phù hợp với cơ cấu chi phí theo quy định về quản lý chi 
phí đầu tư xây dựng và được sừ dụng cổ định cho đến khi có sự thay đổi thời 
điểm gốc quy định tại điểm a khoản 5 Điều này.

4. Lựa chọn các yểu tổ chi phí đầu vào để xác định chi số giá xây dựng:

a) Các yếu tố chi phí đầu vào đại diện để xác định chỉ số giá xây dựng là 
các chi phí về loại vật liệu, nhân công, máy thi công xây dựng chủ yếu cho công 
trình hoặc loại công trình; và được lựa chọn theo nguyên tắc tổng tỷ trọng chi 
phí cho các loại vật liệu, nhân công, máy thi công xây dựng chủ yếu này phải 
chiếm trên 80% trong chi phí vật liệu, nhân công, máy thi công xây dựng tương 
ứng của công trình. Danh mục vật liệu để xác định chỉ số giá xây dựng phải 
được thống nhất về chủng loại, quy cách, nhãn mác. Danh mục nhân công xây 
dựng để xác định chỉ sổ giá xây dựng phải được thống nhất về nhóm, cấp bậc 
thợ. Danh mục máy và thiết bị thi công để xác định chỉ số giá xây dựng phải 
được thống nhất về chủng loại và công suất.

b) Giá vật liệu xây dựng, đơn giá nhân công xây dựng, giá ca máy và thiết 
bị thi công xác định theo quy định tại khoản 2 Điều 8 và các quy định tại điểm b 
khoản 3, điểm b khoản 4, điểm b khoản 5 Điều 9 Thông tư này.

5. Thời điểm gốc và thời điểm công bố chỉ số giá xây dựng của cơ quan 
nhà nước có thẩm quyền:

a) Thời điểm gốc là năm 2020, thời điểm so sánh là thời điểm công bố chỉ 
số giá xây dựng so với thời điểm gốc. Bộ Xây dựng quy định về thời điểm thay 
đổi thời điểm gốc để các địa phương điều chỉnh cho phù hợp.

b) Đối với các chi số giá xây dựng công bố theo quý, thời điểm công bố là 
trước ngày 15 tháng đầu quý sau. Đối với các chỉ số giá xây dựng công bố theo 
năm, thời điểm công bổ là trước ngày 15 tháng một năm sau.

c) Trường hợp cần công bố chỉ số giá xây dựng theo tháng, cơ quan nhà 
nước có thẩm quyền xem xét, quyết định để đáp ứng yêu cầu quản lý chi phí đầu 
tư xây dựng và điều chỉnh giá họp đồng xây dựng trên địa bàn. Thời điểm công 
bổ chỉ số giá xây dựng theo tháng là trước ngày mùng 10 tháng sauỂ

6. Căn cứ danh mục công trình, phương pháp xác định chỉ số giá xây dựng 
quy định tại Thông tư hướng dẫn phương pháp xác định các chỉ tiêu kinh tế kỹ 
thuật và đo bóc khối lượng công trình, các quy định tại khoản 1, 2, 3, 4, 5 Điều 
này, Sở Xây dựng tổ chức xác định chỉ số giá xây dựng làm cơ sở để công bố theo 
quy định tại điểm b khoản 3 Điều 27 Nghị định số 10/2021/NĐ-CP.
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7. Xác định chỉ số giá xây dựng để điều chỉnh giá hợp đồng quy định tại 
khoản 4 Điều 27 Nghị định số 10/2021/NĐ-CP như sau:

a) Loại chỉ số giá xây dựng được lựa chọn để tính toán điều chỉnh giá họp 
đồng xây dựng phải phù hợp với loại chỉ số giá xây dựng theo quy định tại 
khoản 2 Điều 27 Nghị định số 10/2020/NĐ-CP và thỏa thuận trong hợp đồng.

b) Cơ cấu chi phí để xác định chỉ sổ giá xây dựng được xác định phù hợp 
với quy định của Thông tư hướng dẫn điều chỉnh giá hợp đồng xây dựng, Thông 
tư quy định phương pháp xác định các chỉ tiêu kinh tế kỹ thuật và đo bóc khối 
lượng công trình.

c) Lựa chọn các yếu tố chi phí đầu vào để xác định chỉ số giá xây dựng 
theo quy định tại khoản 4 Điều này.

d) Thời điểm gốc, thời điểm so sánh để xác định chỉ số giá xây dựng phải 
căn cứ vào các thỏa thuận trong hợp đồng, tiến độ thực hiện của hợp đồng đảm 
bảo phù hợp với quy định của pháp luật về hợp đồng xây dựng.

đ) Danh mục hồ sơ xin ý kiến về chỉ số giá theo hướng dẫn tại Phụ lục IX 
Thông tư nàyế

Điều 11. Suất vốn đầu tư xây dựng

1. Suất vốn đầu tư xây dựng do Bộ Xây dựng công bố theo quy định tại 
khoản 1 Điều 26 Nghị định số 10/2021/NĐ-CP là căn cứ để xác định sơ bộ tổng 
mức đầu tư xây dựng, tổng mức đầu tư xây dựng của dự án, xác định và quản lý 
chi phí đầu tư xây dựng công trình ở giai đoạn chuẩn bị dự án. Thời điểm công 
bố suất vốn đầu tư xây dựng là trước ngày 31 tháng một năm sau.

2. Suất vốn đầu tư xây dựng quy định tại khoản 2 Điều 25 Nghị định số 
10/2021/NĐ-CP được công bo hàng năm, chưa bao gồm chi phí thực hiện một 
số công việc theo yêu cầu riêng của dự án, gồm:

a) Chi phí bồi thường, hồ trợ và tái định cư;

b) Lãi vay trong thời gian thực hiện đầu tư xây dựng đối với các dự án có 
sử dụng vốn vay;

c) Vốn lưu động ban đầu đối với các dự án đầu tư xây dựng nhằm mục 
đích sản xuất, kinh doanh;

d) Chi phí dự phòng cho khối lượng, công việc phát sinh và dự phòng cho 
yếu tổ trượt giá trong thời gian thực hiện dự án;

đ) Một số chi phí có tính chất riêng biệt theo từng dự án như: đánh giá tác 
động môi trường và xử lý các tác động của dự án đến môi trường; đăng kiểm chất 
lượng quốc tế, quan trắc biến dạng công trình; chi phí kiểm định chất lượng công 
trình; gia cố đặc biệt về nền móng công trình; chi phí thuê tư vấn nước ngoài; chi
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phí có tính chất riêng khácế

3. Suất vốn đầu tư xây dựng được xác định trên cơ sở dừ liệu thu thập, 
tính toán từ thực tế; hoặc từ hệ thống cơ sở dừ liệu hiện có; hoặc kết hợp. 
Phương pháp xác định suất vốn đầu tu- xây dựng theo hướng dẫn tại Thông tư 
hướng dẫn phương pháp xác định các chỉ tiêu kinh tế kỹ thuật và đo bóc khối 
lượng công trình.

Điều 12. Quy đỗi vốn đầu tư xây dựng

1. Quy đổi vốn đầu tư xây dựng là quy đổi các khoản mục chi phí đầu tư 
gồm: chi phí bồi thường, hồ trợ và tái định cư (nếu có), chi phí xây dựng, chi phí 
thiết bị, chi phí quản lý dự án, chi phí tư vấn đầu tư xây dựng và chi phí khác 
được quyết toán về mặt bằng giá tại thời điểm bàn giao đưa vào khai thác sử 
dụng. Quy đổi vốn đầu tư xây dựng phải phản ánh đủ các chi phí đầu tư đã thực 
hiện của dự án đầu tư xây dựng về thời điểm quy đổi. Báo cáo quy đổi vốn đầu 
tư xây dựng được lập cùng hồ sơ quyết toán để trình người quyết định đầu tư 
phê duyệt.

2. Việc quy đổi vốn đầu tư xây dựng thực hiện đối với dự án, công trình 
có thời gian thi công xây dựng lớn hơn 02 năm kể từ ngày bắt đầu thi công xây 
dựng đến ngày nghiệm thu hoàn thành.

3. Phương pháp quy đổi vốn đầu tư xây dựng, mẫu báo cáo kết quả quy 
đối vốn đầu tư xây dựng thực hiện theo hướng dẫn tại Phụ lục VII Thông tư này.

Điều 13. Chi phí tu’ vấn đầu tư xây dựng

l ẵ Chi phí tư vấn đầu tư xây dựng xác định theo quy định tại Điều 31 
Nghị định số 10/2021/NĐ-CP và một số quy định cụ thể sau:

a) Chi phí tư vấn đầu tư xây dựng xác định theo định mức tỷ lệ phần trăm 
(%) quy định tại Thông tư ban hành định mức xây dựng.

b) Đối với công việc tư vấn chưa có định mức hoặc đã có định mức nhưng 
chưa phù hợp thì chi phí tư vấn được xác định bằng dự toán phù hợp với nội dung 
công việc cần thực hiện theo hướng dẫn tại mục II Phụ lục VI Thông tư này.

c) Đối với một số công việc tư vấn đầu tư xây dựng thực hiện trước khi 
xác định tổng mức đầu tư xây dựng, dự toán xây dựng công trình thì chi phí tư 
vấn đầu tư xây dựng được xác định trên cơ sở giá trị đã được phê duyệt; hoặc 
hợp đồng tư vấn đã ký kết phù hợp với quy định của pháp luật.

d) Chi phí thí nghiệm chuyên ngành xây dựng xác định bằng dự toán như 
chi phí xây dựng quy định tại khoản 2 Điều 4 Thông tư này.

đ) Chi phí khảo sát xây dựng được xác định theo hướng dẫn tại Phụ lục V 
Thông tư này.
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2. Chi phí thuê tư vấn nirớc ngoài thực hiện một số loại công việc tư vấn 
đầu tư xây dựng được xác định theo quy định tại Điều 32 Nghị định sổ 
10/2021/NĐ-CP và các quy định của pháp luật có liên quan, phù hợp với thông 
lệ quốc tể. Phương pháp lập dự toán chi phí thuê tư vấn nước ngoài theo hướng 
dẫn tại mục III Phụ lục VI Thông tư này.

Điều 14. Hiêu lưc thi hành • •
1. Thông tư này có hiệu lực thi hành từ ngày 15 tháng 10 năm 2021

2. Thông tư này thay thế: Thông tư số 09/2019/TT-BXD ngày 26/12/2019 
của Bộ trưởng Bộ Xây dựng hướng dẫn xác định và quản lý chi phí đầu tư xây 
dựng; Thông tư số 11/2019/TT-BXD ngày 26/12/2019 của Bộ trưởng Bộ Xây 
dựng hướng dẫn xác định giá ca máy và thiết bị thi công; Thông tư số 
14/2019/TT-BXD ngày 26/12/2019 của Bộ trưởng Bộ Xây dựng hướng dẫn xác 
định và quản lý chỉ số giá xây dựng; Thông tư số 15/2019/TT-BXD ngày 
26/12/2019 của Bộ trưởng Bộ Xây dựng hướng dần xác định đơn giá nhân công 
xây dựng; Thông tư số 16/2019/TT-BXD ngày 26/12/2019 của Bộ trưởng Bộ Xây 
dựng hướng dẫn xác định chi phí quản lý dự án vả tư vấn đầu tư xây dựng; Thông 
tư số 18/2019/TT-BXD ngày 26/12/2019 của Bộ trưởng Bộ Xây dựng hướng 
dẫn quy đổi vốn đầu tư xây dựng; Thông tư số 02/2020/TT-BXD ngày 
20/7/2020 của Bộ trưởng Bộ Xây dựng sửa đổi, bổ sung một số điều của 04 
Thông tư có liên quan đến quản lý chi phí dầu tư xây dựng
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DANH MỤC PHỤ LỤC
(Kèm theo Thông tư sổ 11/2021/TT-BXD ngày 31 tháng 8 năm 202ỉ

của Bộ trưởng Bộ Xây dựng)

Phụ lục I Phương pháp xác định sơ bộ tổng mức đầu tư xây dựng, tổng 
mức đầu tư

Phụ lục II Phương pháp xác định dự toán xây dựng công trình

Phụ lục III Phương pháp xác định chi phí xây dựng

Phụ lục IV Phương pháp xác định giá xây dựng công trình

Phụ lục V Phương pháp xác định dự toán chi phí khảo sát xây dựng

Phụ lục VI Phương pháp xác định dự toán chi phí tư vấn

Phụ lục VII
- Phương pháp quy đổi vốn đầu tư xây dựng công trình
- Mầu báo cáo kết quả quy đổi vốn đầu tư xây dựng;

Phụ lục VIII
- Mầu công bổ giá vật liệu xây dựng
- Mầu công bố đơn giá nhân công xây dựng
- Mầu công bố giá ca máy và thiết bị thi công xây dựng

Phụ lục IX Danh mục hồ sơ xin ý kiến chỉ sổ giá xây dựng.

Phụ lục X

- Mầu báo cáo kết quả thẩm tra tổng mức đầu tư xây dựng;
- Mầu thông báo ý kiến thẩm định tổng mức đầu tư xây dựng 
của cơ quan chuyên môn về xây dựng;
- Mầu báo cáo kết quả thẩm định tổng mức đầu tư xây dựng 
làm cơ sở phê duyệt tổng mức đẩu tư;
- Mầu báo cáo kết quả thẩm tra dự toán xây dựng công trình;
- Mầu thông báo ý kiến thẩm định dự toán xây dựng công 
trình của cơ quan chuyên môn về xây dựng;
- Mầu báo cáo kết quả thẩm định dự toán xây dựng công 
trình làm cơ sờ phê duyệt dự toán;



Phụ lục I
PHƯƠNG PHÁP XÁC ĐỊNH s o  BỢ TÓNG MỨC ĐÀU T ư  XÂY DựNG, 

TÓNG MỨC ĐẦU T ư  XÂY DỤNG
(Kèm theo Thông tư sổ 11/2021/TT-BXD ngày 31 thảng 8 năm 2021 

của Bộ trưởng Bộ Xây cỉựnẹ)

I. PHƯƠNG PHÁP XÁC ĐỊNH s o  Bộ TÓNG MỨC ĐẦU TU
Căn cứ thông tin từ phương án thiết kế sơ bộ của dự án về quy mô, công suất 

hoặc năng lực phục vụ, sơ bộ tổng mức đầu tư xây dựng được ước tính theo công 
thức sau:

ySB _  q sb bt tđc _|_ g sbxd +  G sbtb +  G SBQLDA +  G sbtv + G sbk +  G sbdp (1 .1 )

Trong đó:
- V SB: sơ bộ tông mức đầu tư xây dựng của dự án đầu tư xây dựng;
- G sbbt, tđc: chi phí bồi thường, hồ trợ và tái định cư;

- G sbxd: chi phí xây dựng;

- G sbt b : chi phí thiết bị;
- G sbqlda: chi phí quản lý dự  án;

- Gsbtv: chi phí tư vấn đầu tư xây dựng;
- Gsbk: chi phí khác;
- G sbdp: chi phí dự phòng.

1.1Ế Chi phí bồi thường, hồ trợ và tái định cư
Căn cứ dự kiến về địa điểm, diện tích cần sử dụng cho dự án đầu tư xây 

dựng, chi phí bồi thường, hồ trợ và tái định cư được ước tính theo diện tích cần 
sừ dụng, khối lượng phải bồi thường, hỗ trợ, tái định cư của dự án và các chế độ 
chính sách về bồi thường, hồ trợ khi Nhà nước thu hồi đất tại địa điểm dự kiến 
có dự án và các chế độ chính sách của Nhà nước có liên quan.

1.2. Chỉ phí xây dựng
1Ế2.1. Đối với thiết kế sơ bộ của dự án thể hiện được quy mô, công suất 

hoặc năng lực phục vụ của công trình thuộc dự án thì chi phí xây dựng của dự án 
đưực ước tính như sau:

Chi phí xây dựng cùa dự án (G sbxd) bằng tổng chi phí xây dựng của các 
công trình thuộc dự án.

Chi phí xây dựng của công trình (Gsbxdct) được ước tính theo công thức sau: 

G sbxdct = p  X Sxd X kocxD + Cct-sxd (1-2)
Trong đó:
- P: quy mô, công suất hoặc năng lực phục vụ của công trình thuộc dự án;
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- Sxd: suất chi phí xây dựng theo công trình tính cho một đơn vị công suất 
hoặc năng lực phục vụ do Bộ Xây dựng công bố, trường hợp chưa có suất vốn 
đầu tư xây dựng được công bổ hoặc suất vốn đầu tư xây dựng công bố không 
phù hợp thì tham khảo dữ liệu suất chi phí xây dựng từ các dự án, công trình 
tương tự.

- kfîcxD: hệ số điều chỉnh suất chi phí xây dựngẽ Căn cứ vào thời điểm xây 
dựng, địa điểm xây dựng công trình, tiêu chuẩn kỹ thuật, công năng sừ dụng, 
điều kiện xây dựng và các yếu tố khác có liên quan; hoặc sử dụng kinh nghiệm 
chuyên gia; hoặc chỉ số giá xây dựng để xác định hệ sổ.

- C ct-sxd: các khoản mục chi phí thuộc chi phí xây dựng công trình chưa 
được tính trong suất chi phí xây dựng công trình.

1.2.2ẳ Đối với thiết kể sơ bộ của dự án có thể xác định được khối lượng 
nhóm, loại công tác xây dựng, đơn vị kết cấu, bộ phận công trình thì chi phí xây 
dựng của dự án được xác định từ khối lượng nhóm, loại công tác xây dựng, đơn 
vị kết cấu, bộ phận công trình tính theo thiết kế sơ bộ, giá xây dựng tổng hợp 
tương ứng và các yêu cầu cần thiết khác của dự án, cụ thể như sau:

a) Khối lượng nhóm, loại công tác xây dựng, đơn vị kết cấu, bộ phận công 
trình được đo bóc từ hồ sơ thiết kế sơ bộ, phương án công nghệ, thuyết minh báo 
cáo nghiên cứu tiền khả thi, thuyết minh thiết kế sơ bộ, tiêu chuẩn áp dụng và 
các yêu cầu thực tế của dự án.

b) Giá xây dựng tổng hợp của nhóm, loại công tác xây dựng, đơn vị kết 
cấu, bộ phận công trình xác định theo hướng dẫn tại Phụ lục IV Thông tu- này 
và giá thị trường.

1.2.3. Đối với thiết kế sơ bộ của dự án chỉ thể hiện ý tưởng ban đầu về 
thiết kế xây dựng công trình, thông tin sơ bộ về quy mô, công suất; hoặc năng 
lực phục vụ theo phương án thiết kế sơ bộ của dự án thì chi phí xây dựng của dự 
án được dự tính từ dừ liệu chi phí xây dựng công trình thuộc dự án tương tự về 
loại, quy mô, tính chất đã thực hiện.

Các dự án tương tự là những dự án có cùng quy mô, tính chất dự án; các 
công trình xây dựng tương tự là các công trình có loại, cấp công trình, công suất 
của dây chuyền công nghệ (đối với công trình sản xuất) tương tự nhau. Chủ đầu tư, 
đơn vị tư vấn có trách nhiệm phân tích, đánh giá mức độ tương đồng của dự ánề

1.3. Chi phí thiết bị
l ắ3.1Ệ Đổi với thiết kế sơ bộ thể hiện được quy mô, công suất hoặc năng 

lực phục vụ của công trình thuộc dự án thì chi phí thiết bị của dự án được ước 
tính như sau:

Chi phí thiết bị của dự án (Gsbtb) bàng tổng chi phí thiết bị của các công
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trình thuộc dự án. Chi phí thiết bị của công trình (G sbtbct)  được ước tính theo 
công thức sau:

G SBtbct  =  p  X S tb  X kĐCTB +  C ct-stb ( 1 - 3 )

Trong đó:
-  S t r : suất chi phí thiết bị công trình, thiết bị công nghệ tính cho một đơn 

vị công suất, năng lực phục vụ của công trình do Bộ Xây dựng công bố. Trường 
hợp chưa có suất chi phí thiết bị được công bố hoặc suất chi phí công bố chưa 
phù hợp thì tham khảo suất chi phí từ các dự án, công trình tương tự.

- kocTB: hệ số điều chỉnh suất chi phí thiết bị của công trình. Căn cứ vào 
thời điểm đầu tư, mức độ đầu tư, loại, cấp công trình, năng lực phục vụ của công 
trình và các yếu tố khác có liên quan hoặc sử dụng kinh nghiệm chuyên gia hoặc 
chỉ số giá để xác định hệ số điều chỉnh.

- C c t -s t b : các khoản mục chi phí thuộc chi phí thiết bị công trình chưa 
đưọc tính trong suất chi phí thiết bị công trình.

1.3.2. Đối với thiết kế sơ bộ của dự án có thể xác định được khối lượng, 
số lượng thiết bị thì chi phí thiết bị của dự án được xác định từ khối lượng, số 
lượng thiết bị tính theo thiết kế sơ bộ và giá của thiết bị tương ứng phù hợp với 
giá thị trường.

1.3.3. Đối với thiết kế sơ bộ chỉ thể hiện sơ lược về dây chuyền công 
nghệ, thiết bị thì chi phí thiết bị của dự án được ước tính từ các dừ liệu chi phí 
thiết bị của dự án tương tự về loại, quy mô, tính chất dự án đã thực hiện, quy đổi 
về thời điểm tính toán theo hướng dẫn tại mục 2.2.3 phần II của Phụ lục này.

1.4. Chi phí quản lý dự án, chi phí tư vấn đầu tư xây dụng, chi phí khác
Chi phí quản lý dự án ( G sb q ld a ) ,  chi phí tư vấn đầu tư xây dựng ( G sbtv )  và 

chi phí khác (Gsbk) được ước tính; hoặc xác định theo định mức; hoặc bằng cách 
lập dự toán; hoặc từ dữ liệu của các dự án tương tự đã thực hiện. Trường hợp 
ước tính thì tổng giá trị các chi phí này ( G SBQLDA + G SBTV + G sbk ) không vượt quá 
15% của tổng chi phí xây dựng và chi phí thiết bị của dự án. Tỷ lệ ước tính chưa 
bao gồm chi phí lãi vay, vốn lưu động (nếu có) thuộc chi phí khác trong thòi 
gian thực hiện dự án và các chi phí cần thiết khác nêu tại khoản 3 Điều 3 Thông 
tư này.

l ắ5. Chi phí dụễ phòng
Chi phí dự phòng ( G sb d p)  được xác định bằng tổng chi phí dự phòng cho 

khối lượng, công việc phát sinh, chi phí dự phòng cho yếu tổ trượt giá (xác định 
như chi phí dự phòng trong tổng mức đầu tư tại mục 2.5 phần II Phụ lục này).
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Bảng 1.1: TÓNG HỢP sơ  BỘ TÓNG MỨC ĐÂU T ư  XÂY DựNG
Dự á n :...................................................................................................................................
Địa điểm xây dựng:.............................................................................................................

Đơn vị tính: . . .

STT NỘI DƯNG CHI PHÍ
GIA TRỊ 
TRƯỚC 
THUỂ

THUẾ
GTGT

GIA TRỊ 
SAU 

THUÉ
KÝ HIỆU

[1] [2] [3] [4] [5] [6]

1 Chi phí bồi thường, hồ trợ và tái 
định cư Gsbbt, tđc

2 Chi phí xây dựng Gsbxd

3 Chi phí thiết bị Gsbtb

4 Chi phí quản lý dự án Gsbqlda

5 Chi phí tư vấn đầu tư xây dựng Gsbtv

6 Chi phí khác Gsbk

7 Chi phí dir phòng Gsbdp

TÓNG CỘNG (1+2+3+4+5+6+7) ySB

NGƯỜI LẬP NGƯỜI CHỦ TRÌ
(ký, họ tên) (kỷ, họ tên)

Chứng chì hành nghề định giá XD hạng ệ.ệ, số ...

1.6. Trường hợp không đủ cơ sở dữ liệu để xác định cụ thể từng khoản 
mục chi phí theo công thức (1.1) thì sơ bộ tổng mức đầu tư được xác định theo 
công thức sau:

V SB =  p  X S svđt X k o c  +  c  0 - 4 )

Trong đó:
- P: quy mô, công suất hoặc năng lực phục vụ của dự án;
- Ssvđt: suất vốn đầu tư xây dựng tính cho một đơn vị công suất hoặc 

năng lực phục vụ của dự án do cơ quan có thẩm quyền công bổề Trường hợp 
chưa có suất vốn đầu tư được công bố hoặc suất vốn đầu tư công bố không phù 
họp thì tham khảo dữ liệu suất vốn đầu tư từ các dự án tương tự.

- kũc' hệ số điều chỉnh suất vốn đầu tư. Căn cứ vào thời điểm xây dựng, 
địa điểm xây dựng, tiêu chuẩn kỹ thuật, công năng sử dụng, điều kiện xây dựng 
và các yếu tố khác có liên quan; hoặc sử dụng kinh nghiệm chuyên gia; hoặc chỉ 
số giá xây dựng để xác định hệ số.

- C: các khoản mục chi phí chưa được tính trong suất vốn đầu tư
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IIễ PHƯƠNG PHÁP XÁC ĐỊNH TÓNG MỨC ĐẦU T ư  XÂY DỤNG

Tổng mức đầu tư của dự án đầu tư xây dựng được tính theo công thức sau:

V tm =  G b t . tđ c  +  G xd  +  G tb +  G qlda  +  G tv +  G k. +  G dp ( 1 . 5 )

Trong đó:
- V t m : tổng m ức đầu tư  xây dựng của dự án;

- G bt.tđc: chi phí bồi thường, hỗ trợ và tái định cư;

- Gxd: chi phí xây dựng;
- G t b : chi phí thiết bị;
- Gqlda: chi phí quản lý dự án;
- Gtv: chi phí tư vấn đầu tư xây dựng;
- Gr: chi phí khác;

- G dp: chi phí dự phòng.

2.1ề Xác định chi phí bồi thường, hỗ trợ và tái định cư
Chi phí bồi thường, hồ trợ và tái định cư xác định theo khối lượng phải 

bồi thường, hồ trợ và tái định cư của dự án và các quy định, chính sách hiện 
hành về giá bồi thường, mức hỗ trợ tái định cư tại địa phương nơi xây dựng 
công trình, được cấp có thẩm quyền ban hành hoặc phê duyệt.

2.2. Xác định chi phí xây dựng
2.2.1. Phương pháp xác định theo thiết kế cơ sở và các yêu cầu cần thiết 

khác của dự án

Chi phí xây dụng của dự án (Gxd) bằng tổng chi phí xây dựng của các 
công trình, hạng mục công trình thuộc dự án.

n

G xd =  ̂  G xdctì (1 -6 )
i-1

Chi phí xây dựng của công trình, hạng mục công trình thứ i (i=l-í-n) thuộc 
dự án được xác định theo công thức sau:

m

ri = ̂  QxDj X ^ ắì 
j=l

G xdctì =  )  Q XDi X Zj ( l ẻ7 )

Trong đó:
-  G x d c t ì: chi phí xây dựng của các công trình, hạng mục công trình thứ i 

thuộc dự án (i=l-rn);
- n: số công trình, hạng mục công trình thuộc dự án;
- QxDj: khối lượng công tác xây dựng, nhóm, loại công tác xây dựng, đơn 

vị kết cấu, bộ phận thứ j của công trình, hạng mục công trình thứ i thuộc dự án



1- 6

(j=l+m) và được đo bóc phù họp với Zjỉ

- Zj! giá xây dựng đầy đủ xác định theo hướng dẫn tại Phụ lục IV Thông tư 
này; hoặc giá xây dụng do cơ quan nhà nước có thẩm quyền cône: bố tương ứng với 
công tác xây dựng, nhóm, loại công tác xây dựng, đơn vị kết cấu, bộ phận thứ j của 
công trình. Zj được tính bổ sung thuế giá trị gia tăng nếu chưa tính.

2.2.2. Phương pháp xác định theo suất vốn đầu tư xây dựng
a) Xác định chi phí xây dựng theo tìmg công trình, hạng mục công trình
Chi phí xây dựng của dự án (Gxd) bằng tổng chi phí xây dựng của các

công trình, hạng mục công trình thuộc dự án được xác định theo công thức (1.6) 
tại mục 2.2.1 Phụ lục này.

Gxdctì trong công thức ( 1.6) là chi phí xây (lựng của công trình, hạng mục 
công trình thứ i (Gxdì) thuộc dự án.

Gxdì được xác định theo công thức sau:

Gxdì = S 'xdX p¡ X kocxD + C'ct-sxd (1-8)
Trong đó:

- S 'x d : suất chi phí xây dựng tính cho một đơn vị quy mô, công suất hoặc 
năng lực phục vụ của công trình, hạng mục công trình thứ i (i= R n ) do cơ quan 
có thẩm quyền công bố.

- p¡: quy mô, công suất hoặc năng lực phục vụ của công trình, hạng mục 
công trình thứ i (i=l+ìi) thuộc dự án;

- kĐcxD: hệ số điều chỉnh suất chi phí xây dựng. Căn cứ vào thời điểm xây 
dựng, địa điểm xây dựng công trình, tiêu chuẩn kỹ thuật, công năng sử dụng, 
điều kiện xây dụng và các yếu tố khác có liên quan; hoặc sử dụng kinh nghiệm 
chuyên gia; hoặc chỉ số giá xây dựng để xác định hệ số.

- C'ct-sxd: các khoản mục chi phí chưa được tính trong S'xd; C 'ct-sxd đã 
bao gồm thuế giá trị gia tăng theo quy định hiện hànhễ

b) Xác định chi phí xây dựng cho toàn bộ dự án

G xd =  Sxd X p  X kßcxD + CcT-sxD ( 1.9)
Trong đó:
- Sxd: suất chi phí xây dựng tính cho một đơn vị diện tích, thể tích, chiều 

dài hoặc công suất hoặc năng lực phục vụ của dự án.
- P: quy mô, công suất hoặc năng lực phục vụ của dự án;
- kocxD: hệ số điều chỉnh suất chi phí xây dựng. Căn cứ vào thời điểm xây 

dựng, địa điểm  xây dựng dự án, tiêu chuẩn kỷ thuật, công năng sử dụng, điều 
kiện xây dựng và các yếu tố khác có liên quan; hoặc sử dụng kinh nghiệm 
chuyên gia; hoặc chỉ số giá xây dựng để xác định hệ số.
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- C ct-sxd: các khoản mục chi phí chưa được tính trong Sxd; Cct-sxd đã 
bao gồm thuế giá trị gia tăng theo quy định hiện hành.

2.2.3. Phương pháp xác định từ dừ liệu về chi phí của các dự án, công 
trình tương tự đã thực hiện

Các dự án tương tự là nhừng dự án có cùng quy mô, tính chất dự án, các 
công trình xây dựng tương tự là các công trình có loại, cấp công trình, công suất 
của dây chuyền công nghệ (đối với công trình sản xuất) tương tự nhau. Chủ đầu 
tư, nhà thầu tư vấn có trách nhiệm phân tích, đánh giá mức độ tương đồng của 
dự án, công trình tương tự khi xác định tổng mức đầu tư xây dựng theo phương 
pháp này. Chi phí xây dựng của dự án ( G x d ) được xác định như sau:

a) Theo suất chi phí xây dựng của từng công trình, hạng mục công trình 
hoặc giá xây dựng tổng hợp của nhóm loại, công tác xây dụng, đơn vị kết cấu 
hoặc bộ phận công trình thuộc dự án.

Chi phí xây dựng của dự án được tổng hợp theo công thức (1.6) tại mục
2.2.1 Phụ lục này. Chi phí xây dụng của công trình, hạng mục công trình hoặc 
nhóm loại công tác xây dựng, đơn vị kết cấu hoặc bộ phận công trình (Gxdì) được 
xác định theo công thức (1.7) và công thức (1.8) Phụ lục này.

Trong đó:

- S'xd là suất chi phí xây dựng tính cho một đơn vị diện tích, thể tích, chiều 
dài hoặc công suất hoặc năng lực phục vụ của công trình, hạng mục công trình 
thứ i (i= R n) trên cơ sở tham khảo dữ liệu suất chi phí tù’ các dự án, công trình 
tương tự.

- Zj là giá xây dựng đầy đủ của công tác xây dựng, nhóm, loại công tác xây 
dựng, đơn vị kết cấu, bộ phận thứ j (j=K m ) của công trình trên cơ sở tham khảo 
dừ liệu chi phí từ các dự án, công trình tương tự.

b) Theo suất chi phí xây dựng chung cho cả dự án
Chi phí xây dựng được xác định theo công thức ( l ề9) mục 2.2.2 Phụ lục 

này. Trong đó S xd  là suất chi phí xây dụng tính cho một đơn vị diện tích, thể 
tích, chiều dài hoặc công suất hoặc năng lực phục vụ của dự án trên cơ sở tham 
khảo dữ liệu suất chi phí xây dựng từ các dự án tương tự.

2.2.4. Phương pháp kết họp
Tuỳ theo điều kiện, yêu cầu cụ thể của dự án và nguồn cơ sở dừ liệu, có 

thể kết hợp các phương pháp nêu trên để xác định chi phí xây dụng trong tổng 
mức đầu tư của dự án đầu tư xây dựng công trình.

2.3. Xác định chi phí thiết bị
Căn cứ vào điều kiện cụ thể của dự án và nguồn thông tin, số liệu có được
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có thể sử dụng một trong các phương pháp sau đây để xác định chi phí thiết bị 
của dự án:

a) Trường hợp dự án có các nguồn thông tin, số liệu chi tiết về thiết bị 
công trình và thiết bị công nghệ, số lượng, chủng loại, giá trị từng thiết bị hoặc 
giá trị toàn bộ dây chuyền công nghệ và giá một tấn, một cái hoặc toàn bộ dây 
chuyền thiết bị tương ứng thì chi phí thiết bị của dự án (Gib) bằng tổng chi phí 
thiết bị của các công trình thuộc dự ánế

Chi phí thiết bị của công trình được xác định bằng dự toán theo phương 
pháp hướng dẫn tại Mục 1 Phụ lục II Thông tư này.

b) Trường hợp dự án có thông tin về giá chào hàng đồng bộ về thiết bị 
công trình, thiết bị công nghệ của nhà sản xuất hoặc đơn vị cung ứng thiết bị thì 
chi phí thiết bị của dự án (Gtb) có thể được lấy trực tiếp từ các báo giá hoặc giá 
chào hàng thiết bị đồng bộ này trên cơ sở lựa chọn mức giá thấp nhất giừa các 
báo giá của nhà sản xuất, nhà cung ứng thiết bị (trừ những loại thiết bị lần đầu 
xuất hiện trên thị trường và chỉ có duy nhất trên thị trường), đảm bảo đáp ứng 
yêu cầu cung cấp thiết bị cho công trình; hoặc giá nhũng thiết bị tương tự cùng 
công suất, công nghệ và xuất xứ trên thị trường tại thời điểm tính toán hoặc của 
công trình có thiết bị tương tự đã thực hiện.

c) Trường hợp dự án chỉ có thông tin, dữ liệu chung về công suất, đặc tính 
kỹ thuật của thiết bị công trình, thiết bị công nghệ thì chi phí thiết bị có thể được 
xác định theo chỉ tiêu suất chi phí thiết bị tính cho một đon vị công suất hoặc 
năng lực phục vụ của công trình và được xác định theo hướng dẫn tại mục 1.3.1 
Phụ lục này trên cơ sở thông tin về giá thiết bị trong hệ thống cơ sờ dừ liệu của 
cơ quan nhà nước có thẩm quyền; hoặc dự tính theo báo giá của nhà cung cấp, 
nhà sản xuất hoặc giá những thiết bị tương tự trên thị trường tại thời điểm tính 
toán hoặc của công trình có thiết bị tương tự đã thực hiện.

2.4. Xác định chi phí quản lý dự án, chi phí tư vấn đầu tư xây dựng 
và các chi phí khác

Chi phí quản lý dự án ( G qlda) ,  chi phí tư vấn đầu tư xây dựng (Gxv) và 
chi phí khác (Gk) được xác định theo định mức chi phí tỷ lệ, hoặc bằng cách lập 
dự toán, hoặc từ dữ liệu của các dự án tương tự đã thực hiện, hoặc ước tính.

Căn cứ điều kiện cụ thể, tiến độ thực hiện dự kiến của dự án để xác định 
vốn lưu động ban đầu (VLđ) (đối với các dự án sản xuất, kinh doanh), lãi vay 
trong thời gian xây dựng (Lvay) (đổi với dự án có sử dụng vốn vay) và các chi 
phí cần thiết khác nêu tại khoản 3, 4 Điều 3 Thông tư này.

2.5. Xác định chi phí dự phòng
Chi phí dự phòng (Gdp) được xác định bằng tổng của chi phí dir phòng
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cho khối lượng, công việc phát sinh (Gdpi) và chi phí dự phòng cho yếu tố trượt 
giá (Gdp2) theo công thức:

G dp= G dpi + G dp2 (1.10)
Chi phí dự phòng cho khối lượng, công việc phát sinh (Gdpi) xác định 

theo công thức sau:

G dpi =  ( G bt. t đ c +  G xd +  G t b +  G qlda  +  G tv +  G k )  X kps ( 1 . 1 1 )

Trong đó:

kpS: tỷ lệ dự phòng cho khối lượng, công việc phát sinh, kps<10%.

Đối với dự án đầu tư xây dựng chỉ lập báo cáo kinh tế - kỹ thuật đầu tư 
xây dựng thì kps<5%ử

Chi phí dự phòng cho yếu tố trượt giá (Gdp2) được xác định trên cơ sở độ 
dài thời gian xây dựng công trình theo kế hoạch thực hiện dự án và mức độ biến 
động giá bình quân của tối thiểu 3 năm gần nhất, phù hợp với loại công trình, 
theo khu vực xây dựng và phải tính đến xu hướng biến động của các yếu tố chi 
phí, giá cả trong khu vực và quốc tế. Chi phí dự phòng do yếu tố trượt giá (Gdp2) 
được xác định theo công thức sau:

T

G dp2 =  t ■ Lvayt)[(lxD C T bq ±  AIxDCT 1] ( 1 . 1 2 )
t=l

Trong đó:

- T: độ dài thời gian thực hiện dự án đầu tu- xây dựng, T>1 (năm);
- t: khoảng thời gian tương ứng (theo năm) theo kế hoạch dự kiến thực 

hiện dự án, t  =  1-ỉ-T;

- vt: vốn đầu tư trước dự phòng theo kế hoạch thực hiện trong năm thứ t;
- Lvayt- chi phí lài vay của vốn đầu tư thực hiện theo kế hoạch trong năm thứ t;

- IxDCTbq' chỉ số giá xây dựng sử dụng tính dự phòng cho yếu tố trượt giá 
được xác định bằng cách tính bình quân các chỉ số giá xây dựng liên hoàn theo 
loại công trình của tối thiểu 3 năm gần nhất so với thời điểm tính toán (không 
tính đến nhừng thời điểm có biến động bất thường về giá nguyên liệu, nhiên liệu 
và vật liệu xây dựng), được xác định theo công thức sau:

^XDCTbq =  ỹ  (1 * 1 3 )

Trong đó:

+ T: số năm  (năm gần nhất so với thời điểm tính toán sử dụng để xác định
IxDCTbq); T>3;
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+ In: chỉ số giá xây dựng năm thứ n được lựa chọn;
+ In+i: chỉ số giá xây dựng năm thứ (n+1);

+ ±AIXdct: mức biển động bình quân của chỉ số giá xây dựng theo năm 
xây dung công trình so với mức độ trượt giá bình quân của năm đã tính và được 
xác định trên cơ sở dự báo xu hướng biến động của các yếu tố chi phí giá cả 
trong khu vực và quốc tế bằng kinh nghiệm chuyên gia.

Tổng hợp tổng mức đầu tư xây dựng của dự án trong trường hợp chi phí 
xây dựng, chi phí thiết bị được xác định cho từng công trình, hạng mục công 
trình thuộc dự án được xác định theo bảng 1.2 dưới đây.
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Địa điểm X D :......................................................................................................................
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STT NỘI DUNG CHI PHỈ
GIÁ TRI 
TRƯỚC 
THUẾ

THUẾ
GTGT

GIÁ TRỊ 
SAU 

THUẾ

KÝ
HIỆU

[1] [2] [3] [4] [5] [6]
1 Chi phí bồi thuò ng, hỗ trợ và tái định CU' G bt .tđ c

2 Chi phí xây dựng G xd

2.1 Công trình 1

2.2 Công trình...

2.3 Công trình tạm, phụ trợ phục vụ thi công

2.4 Phá dờ

...

3 Chỉ phí thiết bị G tb

4 Chi phí quản lý dự án G qlda

5 Chi phí tu- vấn đàu tư xây dựng G tv

5ệl
Chi phí lập báo cáo nghiên cứu khả thi đầu 
tư xây dựng

5.2 Chi phí thiết kể xây dựng công trình

5.3 Chi phí giám sát thi công xây dựng

6 Chi phí khác G k

6.1 Chi phí rà phá bom mìn, vật nổ

6.2 Chi phí bảo hiểm

...

7 Chi phí dự phòng (G dpi + Gdpỉ) G dp

7.1 Chi phí dự phòng cho khối lượng, công 
việc phát sinh G dpi

7.2 Chi phí dự phòng cho yếu tố trượt giá G dP2

TỐNG CỘNG (1+24-3+4+5+6+7) V tm

NGƯỜI LẬP NGUÒÌ CHỦ TRÌ
(kỷ, họ tên) (kỷ, họ tên)

Chứng chỉ hành nghề định giá XD hạng .ẻM số ...



Phụ lục II
PHƯƠNG PHÁP XÁC ĐỊNH DỤ TOÁN XÂY DựNG

(Kèm theo Thông tư sổ 11/2021/TT-BXD ngày 31 thảng 8 năm 2021
của Bộ trưởng Bộ Xây dựng)

Mục 1
Phương pháp xác dịnh dự toán xây dựng công trình

Dự toán xây dựng công trình được xác định theo công thức (2.1) sau đây 
và được tổng hợp theo Bảng 2ềl:

Gxdct = G xd + Gtb + Gqlda + G tv + G k + G dp (2.1)
Trong đó:

- G xdct: dự toán xây dựng công trình;

- G xd: chi phí xây dựng;
- Gtb: chi phí thiết bị;

- Gqlda: chi phí quản lý dự án;
- Gtv: chi phí tư vấn đầu tư xây dựng;

- G k: chi phí khác;

- G dp: chi phí dự phòng.

Bảng 2.1: TÓNG HỢP D ự TOÁN XÂY DựNG CÔNG TRÌNH
Dự á n :........................................................................................................................................
Công trình:................................................................................................................................

Đơn vị tính: ...

STT NỘI DUNG CHI PHÍ
GIÁ TRỊ 
TRƯỚC 
THUÉ

THUÉ
GTGT

GIẢ TRỊ 
SAU 

THUẾ

KÝ
HIỆU

[1] [2] [3] [4] [5] [6]
1 Chi phí xây dựng G xd

l ếl Chi phí xây dựng công trình

1.2 Chi phí xây dựng công trình phụ trợ

... ...
2 Chi phí thiết bị G tb

3 Chi phí quản lý dự án G qlda

4 Chi phí tư vấn đầu tư xây dựng G tv

5 Chi phí khác G k

6 Chi phí dự phòng (G n ri + G dpỉ) G dp
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STT NỘI DƯNG CHI PHÍ
GIÁ TRỊ 
TRƯỚC 
THUẾ

THUÉ
GTGT

GIÁ TRỊ 
SAU 

THUẾ

KÝ
HIỆU

[1] [2] [3] [4] [5] [6]

6.1 Chi phí dự phòng cho khối lượng, 
công việc phát sinh G dpi

6.2 Chi phí dự phòng cho yếu tố trượt giá G dP2

TÓNG CỘNG ( 1+2+3+4+5+6) G x d c t

NGƯỜI LẬP NGƯỜI CHỦ TRÌ
(kỷ, họ tên) (ký, họ tên)

Chứng chỉ hành nghề định giá XD hạng số ...

1. Xác định chi phí xây dựng (Gxd)
Chi phí xây dựng được xác định theo Phụ lục III Thông tư này.
2. Xác định chi phí thiết bị (Gtb)
Chi phí thiết bị (Gtb) bao gồm các chi phí quy định tại điểm c khoản 2 

Điều 5 Nghị định số 10/2021/NĐ-CP và được xác định theo công thức (2Ề2) 
dưới dây. Trường hợp trong giá thiết bị đã bao gồm một số hoặc toàn bộ các chi 
phí nêu tại công thức (2.2) thì bảng 2.2 tổng hợp chi phí thiết bị được điều chỉnh 
cho phù họp.

Công thức xác định chi phí thiết bị như sau:

Gtb = G ms +  Ggc + Gqlmstb + Gcn + Gđt+ Glđ +  Gct +  Gvc + Gk (2.2)
Trong đó:
- G ms: chi phí mua sắm thiết bị công trình và thiết bị công nghệ;
- Ggõ chi phí gia công, chế tạo thiết bị cần gia công, chế tạo (nếu có);
- G qlmstb: chi phí quản lý mua sắm thiết bị (nếu có);

- G cn: chi phí mua bản quyền phần mềm sừ dụng cho thiết bị công trình, 
thiết bị công nghệ của dự án (nếu có);

- G d t : chi phí đào tạo và chuyển giao công nghệ (nếu có);
- G lđ: chi phí lắp đặt, thí nghiệm, hiệu chỉnh;

- Gct’ chi phí chạy thử nghiệm thiết bị theo yêu cầu kỹ thuật;

- Gvc- chi phí vận chuyển;
- G k.: chi phí khác có liên quan (nếu có).
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Bảng 2ề2: TÓNG HỢP CHI PHÍ THIẾT BỊ
Dự án :...................................................................................................................................
Công trình:............................................................................................................................

Đơn vị tính: ...

STT NỘI DUNG CHI PHÍ
GIÁ TRỊ 
TRƯỚC 
THƯÉ

THUÉ
GTGT

GIÁ TRỊ 
SAU 

THUÉ

KÝ
HIỆU

[1] [2] [3] [4] [5] [6]

1
Chi phí mua sắm thiết bị công trình và 
thiết bị công nghệ Gms

1.1 Loại thiết bị 1

..Ế ệ..

2
Chi phí gia công, chế tạo thiết bị cần gia 
công, chế tạo (nếu có) Ggc

2.1 Loại thiết bị 1

..ẻ ...
3 Chi phí quản lý mua sắm thiết bị (nếu có) Gqlmstb

4
Chi phí mua bản quyền phần mềm sử 
dụng cho thiết bị công trình, thiết bị công 
nghệ của dự án (nếu có)

Gcn

5
Chi phí đào tạo và chuyển giao công 
nghệ (nếu có) Gđt

6 Chi phí lắp đặt, thí nghiệm, hiệu chỉnh G lđ

7
Chi phí chạy thử nghiệm thiết bị theo yêu 
cầu kỹ thuật Gct

8 Chi phí vận chuyển Gvc

9 Chi phí khác có liên quan (nếu có) Gk

TÓNG CỘNG (1+2+3+4+5+6+7+8+9) G tb

NGƯỜI LẬP NGƯỜI CHỦ TRÌ
(kỷ, họ tên) (ký, họ tên)

Chứng chi hành nghề định giá XD hạng số ..ề
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2ềl. Chi phí mua sắm thiết bị công trình và thiết bị công nghệ được xác 
định theo công thức sau:

Gms = Ẻ Q ì XM, (2.3)
i=l

Trong đó:
- Q¡: khối lượng hoặc số lượng thiết bị (nhóm thiết bị) thứ i (i =l+ti) cần mua;
- M¡: giá tính cho một đơn vị khối lượng hoặc một đơn vị số lượng thiết bị 

(nhóm thiết bị) thứ i (i =l-hn), được xác định theo công thức:
Mị =  Gg +  Cik +  Cbq +  T  (2 .4 )

Trong đó:

- Gg: giá thiết bị ở nơi mua hay giá tính đến cảng Việt Nam và các phí bảo 
hiểm, thuế nhập khẩu,... theo quy định của pháp luật (đối với thiết bị nhập khẩu) 
đã bao gồm chi phí thiết kế và giám sát chế tạo thiết bị;

- Cik! chi phí lưu kho, lưu bãi, lưu container một đơn vị khối lượng hoặc 
một đơn vị số lượng thiết bị (nhóm thiết bị) tại cảng Việt Nam đối với thiết bị 
nhập khẩu;

- C bq: chi phí bảo quản, bảo dưỡng một đơn vị khối lượng hoặc một đơn vị 
sổ lượng thiết bị (nhóm thiết bị) tại hiện trường;

- T: các loại thuế và phí có liên quan.
Đối với những thiết bị chưa đủ điều kiện xác định được giá theo công 

thức (2.4) thì có thể dự tính trên cơ sở thông tin về giá thiết bị trong hệ thống cơ 
sở dừ liệu của cơ quan nhà nước có thẩm quyền; hoặc lựa chọn mức giá phù hợp 
nhất giừa các báo giá của nhà sản xuất hoặc nhà cung ứng thiết bị (trừ những 
loại thiết bị lần đầu xuất hiện trôn thị trường và chỉ có duy nhất trôn thị trường) 
đàm bào đáp ứng yêu cầu cung cấp thiết bị cho công trình; hoặc giá những thiết 
bị tương tự về công suất, công nghệ và xuất xứ trong công trình đã thực hiện 
được quy đổi phù hợp với thời điểm tính toán. Trong quá trình xác định chi phí 
đầu tư xây dựng, nhà thầu tư vấn có trách nhiệm xem xét, đánh giá múc độ phù 
họp của giá thiết bị khi sử dụng các báo giá, dừ liệu giá nêu trên.

2Ẽ2. Chi phí gia công, chế tạo đối với thiết bị càn gia công, chế tạo được xác 
định trên cơ sở khối lượng, số lượng thiết bị cần gia công, chế tạo và đom giá gia 
công, chế tạo tương ứng theo một tấn (hoặc một đơn vị tính) phù hợp với tính chất, 
chủng loại thiết bị; hoặc thông tin về giá gia công, chế tạo thiết bị trong hệ thống cơ 
sở dừ liệu của cơ quan nhà nước có thẩm quyền; hoặc căn cứ vào báo giá gia công, 
chế tạo của đơn vị sản xuất, cung ứng; hoặc giá gia công, chế tạo thiết bị tương tự 
của công trình đã thực hiện được quy đổi phù hợp với thời điểm tính toán.
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2.3ề Chi phí quản lý mua sắm thiết bị (nếu có) được xác định bằng cách 
lập dự toán.

2.4. Chi phí mua bản quyền phần mềm sử dụng cho thiết bị công trình, 
thiết bị công nghệ của dự án được xác định theo giá cả tùy vào đặc tính cụ thể 
của từng công nghệ.

2.5. Chi phí đào tạo và chuyển giao công nghệ được xác định theo giá thị 
trường hoặc bằng cách lập dự toán, hoặc được dự tính tuỳ theo đặc điểm cụ thể của 
từng dự án.

2.6. Chi phí lắp đặt, thí nghiệm, hiệu chỉnh được xác định bằng cách lập 
dự toán như đối với chi phí xây dựng.

2.7. Chi phí chạy thử nghiệm thiết bị theo yêu cầu kỹ thuật, chi phí vận 
chuyển, chi phí khác có liên quan được xác định bằng cách lập dự toán hoặc dự 
tính tuỳ theo đặc điểm cụ thể của từng dự án.

3. Xác định chi phí quản lý dự án (Gqlda)
3.1. Chi phí quản lý dự án được xác định theo công thức sau:

G qlda=  N  X (GxDtt +  GrBtt) (2.5)
Trong đó:
- N: định mức tỷ lệ phần trăm (%) sử dụng để tính chi phí quản lý dự án 

trong tổng mức đầu tư được duyệt;
- Gxd»: chi phí xây dựng trước thuế giá trị gia tăng;

- Gib«: chi phí thiết bị trước thuế giá trị gia tăng.
3.2. Trường họp chi phí quản lý dự án được xác định theo hướng dẫn tại 

mục 3.1 Phụ lục này không phù hợp thì được xác định bằng cách lập dự toán.

4. Xác định chi phí tư vấn đầu tư xây dựng (Gtv)
Chi phí tư vấn đầu tư xây dựng được xác định theo công thức sau:

_ỊL^ m I

G tv =  +  S D j +  ( 2 .6 )
i= l j= l k=l

Trong đó:
- c¡: chi phí tư vấn đầu tư xây dựng thứ i (i=l-i-n) được xác định theo định 

mức quy định tại Thông tư ban hành định mức xây dựng;
- D¡: chi phí tư vấn đầu tư xây dựng thứ j (j=l+m) được xác định bằng 

cách lập dự toán theo quy định tại điểm b, điểm d, điểm đ khoản 1 Điều 13 
Thông tư này;

- Ek: chi phí tư vấn đầu tư xây dựng thứ k (k=l-ỉ-l) đã thực hiện trước khi 
xác định dự toán xây dựng công trình theo quy định tại điểm c khoản 1 Điều 13 
Thông tư này và một số chi phí tư vấn khác.
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Bảng 2.3: TÓNG HỢP CHI PHÍ T ư  VÁN ĐÀU T ư  XÂY DựNG
Dự á n :.......................................................................................................................................
Công trình :................................................................................................................................

Đơn vị tính: . . .

STT NỘI DUNG CHI PHÍ
GIÁ TRỊ 
TRƯỚC 
THUẾ

THUÉ
GTGT

GIẢ TRỊ 
SAU 

THƯẾ

KÝ
HIỆU

[1] [2] [3] [4] [5] [6]

1 Chi phí thiết kế xây dựng công trình Gtk

2 Chi phí giám sát thi công xây dựng Ggs

..ế .ẵ.

ễ.. Chi phí tư vấn khác có liên quan đến 
công trình (nếu có) Gtvk

TÓNG CỘNG Gtv

NGƯỜI LẬP NGƯỜI CHỦ TRÌ
(kỷ, họ tên) (ký, họ tên)

Chứng chỉ hành nghề định giá XD hạng số

5. Xác định chi phí khác (Gk)
Chi phí khác được xác định theo công thức sau:

n m I

Gk = + X D j + (2 -7)
¡=1 j=l k=l

Trong đó:
- Q : chi phí khác thứ i ( i= H n ) được xác định theo định mức tỷ lệ phần 

trăm (%) theo hướng dẫn của cơ quan nhà nước có thẩm  quyền;

- Dj! chi phí khác thứ j (j=l+m) được xác định bằng lập dự toán. Chi phí 
kiểm tra công tác nghiệm thu trong quá trình thi công xây dựng và khi nghiệm 
thu hoàn thành thi công xây dựng công trình lập dự toán theo hướng dẫn tại 
Thông tư hướng dẫn Nghị định quy định chi tiết môt sổ nội dung về quản lý chất 
lượng, thi công xây dựng và bảo trì công trình xây dựng.

- E|<: chi phí khác thứ k (k=R l).



Dự á n :......
Công trình:

Bảng 2.4: TÓNG HỢP CHI PHÍ KHÁC

I I - 7

Đơn vị tính: ...

STT NỘI DUNG CHI PHÍ
GIÁ TRỊ 
TRƯỚC 
THUÉ

THUÉ
GTGT

GIÁ TRỊ 
SAU 

THUẾ

KÝ
HIỆU

[1] [2] [3] [4] [5] [6]
1 Chi phí bào hiểm công trình

2 Phí thẩm định thiết kế

3 Phí thẩm định dự toán

... ...
ẻ.. Các loại chi phí khác có liên quan

TÓNG CỘNG Gk

NGƯỜI LẬP NGƯỜI CHỦ TRÌ
(kỷ, họ tên) (ký, họ tên)

Chứng chỉ hành nghề định giá XD hạng số Ể..

6. Xác định chi phí dự phòng (Gdp)
Chi phí dự phòng được xác định cho khối lượng, công việc phát sinh và 

dự phòng cho yếu tố trượt giá theo công thức sau:

G dp = G dpi +  G dp2 (2.8)
Trong đó:

- G d p i : chi phí dự phòng cho khối lượng, công việc phát sinh được xác 
định theo công thức sau:

G d p i =  G xdct X kps (2 .9 )

+ Gxdct: giá trị dự toán xây dựng công trình trước chi phí dự phòng;
+ kpS: là tỷ lệ dự phòng cho khối lượng, công việc phát sinhẼ Mức tỷ lệ này 

phụ thuộc vào mức độ phức tạp của công trình thuộc dự án và điều kiện địa chất 
nơi xây dựng công trinh, kps < 5%.

- G dp2 ‘- chi phí dự phòng cho yếu tố trượt giá (G d p 2) được xác định theo 
công thức sau:

T

G dP 2 GxDCTt x  [(ixDCTbq ±  A Ix d C t)  " 1] (2 -1 0 )  
t=l
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Trong đó:
+ T: thời gian xây dựng công trình (xác định theo quý, năm);
+ t: khoảng thời gian tương ứng (theo quý, năm) theo kế hoạch dự kiến 

xây dựng công trình (t= R T );

+ GxDCTt: giá trị dự toán xây dựng công trình tnrớc chi phí dự phòn? thực 
hiện trong khoảng thời gian thứ t;

+ IxDCTbq'- chỉ số giá xây dựng sừ dụng tính dự phòng cho yếu tố trượt giá 
được xác định theo công thức ( l ề13) tại mục 2.5 Phụ lục I Thông tư này, trong 
đó T là số quý, sổ năm.

+ ±AIXdct: nrác biến động bình quân của chỉ số giá xây dựng theo thời 
gian xây dựng công trình so với mức độ trượt giá bình quân của đơn vị thời gian 
(quý, năm) đã tính và được xác định trên cơ sở dự báo xu hướng biến động của 
các yếu tố chi phí giá cả trong khu vực và quốc tế bàng kinh nghiệm chuyên gia.
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Mục 2
Phưoìig pháp xác định dự toán gói thầu quy định tại Điều 6 Thông tư này

1. Gói thầu thi công xây dựng
Dự toán gói thầu thi công xây dựng được xác định theo công thức sau: 

G gtxd  =  G xd  +  G kxd +  G dpxd  ( 2 .1 1 )

Trong đó:

- G gtxd: dự  toán gói thầu thi công xây dựng;

- G xd: chi phí xây dựng của dự toán gói thầu thi công xây dựng;

- G k.xd: chi phí khác có liên quan cùa gói thầu;

- G d p x d : chi phí dự phòng của dự toán gói thầu thi công xây dựng.
a) Gxd: chi phí xây dựng của dự toán gói thầu thi công xây dựng được xác 

định theo hướng dẫn tại Phụ lục III Thông tư này.

b) Gkxd: chi phí khác có liên quan của gói thầu được xác định theo quy 
định tại điểm b khoản 1 Điều 6 Thông tư này.

c) G d p x d : chi phí dự phòng của dự toán gói thầu thi công xây dựng được 
xác định cho khối lượng, công việc phát sinh và cho yếu tố trượt giá theo công 
thức sau:

G d px d  =  G d p x d i +  G d px d 2 ( 2 . 1 2 )

Trong đó:

- G d px d i: chi phí dự phòng cho khối lượng, công việc phát sinh được xác 
định theo công thức:

G dpxdi =  (G xd +  G kxd) X kps (2 .1 3 )

+ kpS: là tỷ lệ dự phòng cho khối lượng, công việc phát sinh (kps < 5%).

- Gdpxd2 : chi phí dự phòng cho yếu tố trượt giá của dự toán gói thầu thi 
công xây dựng được xác định như đối với chi phí dự phòng cho yếu tố trượt giá 
trong dự toán xây dựng công trình theo công thức (2.10) tại Mục 1 Phụ lục này, 
trong đó GxDCTt là giá trị dự toán gói thầu thi công xây dựng chưa bao gồm chi 
phí dự phòng được thực hiện trong khoảng thời gian t.

Thời RÌan để tính chi phí dự phòng cho yếu tố trượt giá trong dự toán gói 
thầu thi công xây dựng là thời gian thực hiện gói thầu thi công xây dựng.
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Bảng 2.5: TỐNG HỢP D ự  TOÁN GÓI THÀU THI CÔNG XÂY DựNG
Dự án :...................................................................................................................................
Gói thầu:...............................................................................................................................

Đơn vị tính: ỗ..

STT NỘI DƯNG CHI PHÍ
GIÁ TRỊ 
TRƯỚC 
THUÉ

THUÉ
GTGT

GIÁ TRỊ 
SAU 

THUẾ

KÝ
HIỆU

[1] [2] [3] [4] [5] [6]
1 Chi phí xây dựng của gói thầu G xd

2 Chi phí khác có liên quan của gói thầu G kxd

3 Chi ph í d ụ  p h ò n g  (G dpxdi +  G dpxdĩ) G dpxd

3.1
Chi phí dự phòng cho khối lượng, công 
việc phát sinh G dpxdi

3 ế2 Chi phí dự phòng cho yếu tố trượt giá G dPXD2

TỐNG CỘNG (1+2+3) G gtxd

NGƯỜI LẶP NGƯỜI CHỦ TRÌ
(ký, họ tên) (ký, họ tên)

Chứng chỉ hành nghề định giá XD hạng .Ể., số ế.

2. Gói thầu mua sắm thiết bi
Dự toán gói thầu mua sắm thiết bị được xác định theo công thức sau: 

G gtmstb = G ms +  G gc +  G qlmstb +  G cn + G đt + Gvc + G ktb + G dpms (2.14) 
Trong đó:

- G gtmstb : dự  toán gói thầu m ua sắm thiết bị;

- Gms: chi phí mua sắm thiết bị công trình và thiết bị công nghệ;
- Ggõ chi phí gia công, chế tạo thiết bị cần gia công, chể tạo (nếu có);

- G ọlmstb: chi phí quản lý mua sắm  thiết bị (nếu có);

- Gcn: chi phí mua bản quyền phần mềm cho thiết bị (nếu có);

- Gđt: chi phí đào tạo và chuyển giao công nghệ (nếu có);

- Gvc: chi phí vận chuyển;
- Gktb: chi phí khác có liên quan cùa gói thầu;
- Gdpms: chi phí dự phòng của dự toán gói thầu mua sắm thiết bị.

a) Dự toán gói thầu mua sắm thiết bị xác định trên cơ sở phạm vi công 
việc phải thực hiện của gói thầu, các chỉ dẫn kỹ thuật, khối lượng thiết bị mua
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sắm/gia công của gói thầu và giá thiết bị.

Chi phí khác có liên quan phù hợp với thời điểm  xác định dự toán gói 
thầu (bảo hiểm, thuế, ph í,...).

Phương pháp xác định các nội dung chi phí trong dự toán gói thầu mua 
sắm thiết bị được xác định theo hướng dẫn tại khoản 2 M ục 1 Phụ lục này.

b) Chi phí dự phòng của dự toán gói thầu mua sắm thiết bị được xác định 
cho khối lượng, công việc phát sinh và dự phòng cho yểu tổ trượt giá, được xác 
định theo công thức sau:

G dpms = G dpmsi + Gdpms2 (2.15)
Trong đó:

- G d p m s i : chi phí dự phòng cho khối lượng, công việc phát sinh của dự 
toán gói thầu mua sắm thiết bị được xác định theo công thức:

Gdpmsi = (Gms + Ggc + Gqlmstb + Gcn + G đt + Gvc +  Gktb) X kps (2.16)
k p s  là tỷ lệ dự phòng cho khối lượng, công việc phát sinh (k p s  <  5%).

- Gdpms2 : chi phí dự phòng cho yếu tố trượt giá của dự toán gói thầu mua 
sam thiết bị được xác định như đối với chi phí dự phòng cho yếu tố trượt giá 
trong dự toán xây dựng công trình theo công thức (2.10) tại Mục 1 Phụ lục này, 
trong đó GxDCTt là giá trị dự toán gói thầu mua sắm thiết bị chưa bao gồm dự 
phòng được thực hiện trong khoảng thời gian thứ t.

Thời gian để tính chi phí dự phòng cho yếu tố trượt giá trong dự toán gói 
thầu mua sắm thiết bị là thời gian thực hiện gói thầu.

Bảng 2.6: TỐNG HỢP D ự  TOÁN GÓI THẦU MUA SÁM THIẾT BỊ

Dự á n : .......................................................................................................................................
Gói thầuế................................................................................................................................

Đơn vị tính: ...

STT NỘI DƯNG CHI PHÍ
GIÁ TRỊ 
TRƯỚC 
THUÉ

THUẾ
GTGT

GIÁ TRỊ 
SAU 

THUÉ

KÝ
HIỆU

[1] [2] [3] [4] [5] [6]
1 Chi phí mua sắm thiết bị Gms

1.1 Chi phí mua sam thiết bị công nghệ

1.2 Chi phí mua sắm thiết bị công trình

2 Chi phí gia công, chế tạo thiết bị cần 
gia công, chế tạo (nếu có) G gc

3 Chi phí quản lý mua sắm thiết bị 
(nếu có) G qlmstb
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STT NỘI DUNG CHI PHÍ
GIÁ TRỊ 
TRƯỚC 
THUẾ

THUẾ
GTGT

GIÁ TRỊ 
SAU 

THUÉ

KÝ
HIỆU

[1] [2] [3] [4] [5] [6]

4 Chi phí mua bản quyền phần mềm 
cho thiết bị (nếu có) G cn

5 Chi phí đào tạo và chuyển giao công 
nghệ (nếu có) G đt

6 Chi phí vận chuyển Gvc
7 Chi phí khác có liên quan (nếu có) G ktb

8 Chi phí dự phòng (Gdpmsi + Gdpms2) G dpms

8.1
Chi phí dự phòng cho khối lượng, công 
việc phát sinh G dpmsi

8.2 Chi phí dự phòne cho yếu tố trượt giá G dPMS2

TÓNG CỘNG (1 +2+3+4+5+64-7+8) G gtmstb

NGƯỜI LẶP NGƯỜI CHỦ TRÌ
(kỷ, họ tên) (ký, họ tên)

Chứng chỉ hành nghề định giá XD hạng số ễ..

3. Gói thầu lắp đặt thiết bị
Dự toán gói thầu lắp đặt thiết bị được xác định theo công thức sau:

G g tlđ tb  =  G lđ +  G ct  +  G klđ  +  G dplđ  ( 2 .1 7 )

Trong đó:

- G gtlđtb: dự toán gói thầu lắp đặt thiết bị;

- G lđ: chi phí lắp đặt, thí nghiệm, hiệu chỉnh;
- G c t : chi phí chạy thử thiết bị theo yêu cầu kỳ thuật;
- Gklđ: chi phí khác có liên quan của gói thầu (nếu có);

- G d p l đ : chi phí dự phòng của dự toán gói thầu lắp đặt thiết bị.
a) Dự toán gói thầu lắp đặt thiết bị được tính toán và xác định bằng cách 

lập dự toán trên cơ sở khối lượng các công tác thực hiện của gói thầu và đơn giá 
cho công tác lắp đặt thiết bị.

Phương pháp xác định các nội dung chi phí trong dự toán gói thầu lắp đặt 
thiết bị (chi phí lắp đặt, thí nghiệm, hiệu chỉnh, chạy thử nghiệm thiết bị) được 
xác định theo hướng dẫn tại mục 2Ể6, mục 2.7 Mục 1 Phụ lục này.

b) Chi phí khác có liên quan (nếu có) của dự toán gói thầu lắp đặt thiết bị.
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c) Chi phí dự phòng của dự toán gói thầu lắp đặt thiết bị được xác định 
cho khối lượng, công việc phát sinh và cho yếu tổ trượt giá.

Chi phí dự phòng trong dự toán gói thầu lắp đặt thiết bị được xác định 
theo công thức sau:

G dplđ = G dplđi +  G dplđ2 (2 .18)
Trong đó:

- G dplđi: chi phí dự phòng cho khối lượng, công việc phát sinh của dự 
toán gói thầu lắp đặt thiết bị được xác định theo công thức:

G dplđi =  ( G lđ +  G ct +  G klđ) X kps ( 2 .1 9 )

kps là tỷ lệ dự phòng cho khối lượng, công việc phát sinh (kps < 5%).

- Gdplđ2 : chi phí dự phòng cho yếu tố trượt giá của dự toán gói thầu lắp 
đặt thiết bị vào công trình được xác định như đói với chi phí dự phòng cho yếu 
tổ trượt giá trong dự toán xây dựng công trình theo công thức (2.10) tại Mục 1 
Phụ lục này, trong đó GxDCTt là giá trị dự toán gói thầu lắp đặt thiết bị chưa bao 
gồm dự phòng được thực hiện trong khoảng thời gian thứ t.

Thời gian để tính chi phí dự phòng cho yếu tố trượt giá trong dự toán gói 
thầu lắp đặt thiết bị là thời gian thực hiện gói thầu.

Bảng 2.7: TỒNG HỢP D ự  TOÁN GÓI THÀƯ LẮP ĐẶT THIÉT BỊ

Dự á n : ...............................................................................................................................................

Gói thầu:...............................................................................................................................
Đơn vị tính: . . .

STT NỘI DƯNG CHI PHÍ
GIÁ TRỊ 
TRUỚC 
THUẾ

THUÉ
GTGT

GIÁ TRỊ 
SAU 

THUẾ
KÝ HIỆU

[1] [2] [3] [4] [5] [6]
1 Chi phí lắp đặt, thí nghiệm, hiệu chỉnh G lđ

l ễl Chi phí lắp đặt thiết bị công nghệ

1.2 Chi phí lắp đặt thiết bị công trình

... ...

2
Chi phí chạy thử nghiệm thiết bị theo 
y êu  c ầ u  kỹ th u ậ t G ct

3 Chi phí khác có liên quan (nếu có) G klđ

4 Chi p h í d ự  p h ò n g  (G dplđi +  G dplđỉ) G dplđ

4.1
Chi phí dự phòng cho khôi lirợng, công 
việc phát sinh G dp l đi
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STT NỘI DUNG CHI PHÍ
GIÁ TRỊ 
TRƯỚC 
THUÉ

THUÉ
GTGT

GIÁ TRỊ 
SAU 

THUÉ
KÝ HIỆU

[1] [2] [3] [4] [5] [6]
4.2 Chi phí dự phòng cho yếu tố trượt giá G dPLĐ2

TỐNG CỘNG (1+2+3+4) G gtldtb

NGƯỜI LẬP NGƯỜI CHỦ TRÌ
(kỷ, họ tên) (kỷ, họ tên)

Chứng chi hành nghề định giá XD hạng số ...

4ệ Gói thầu tư vấn đầu tư xây dựng
a) Đối với các công việc tư vấn có định mức được ban hành, dự toán gói 

thầu tư vấn xây dựng của các công việc này xác định theo định mức quy định tại 
Thông tư ban hành định mức xây dựng. Chi phí dự phòng xác định tối đa không 
quá 5%.

b) Đối với công việc tư vấn chưa có định mức hoặc đã có định mức nhưng 
chưa phù hợp, dự toán gói thầu tư vấn xây dựng xác định bằng dự toán theo 
hướng dẫn tại Phụ lục VI Thông tư này.

c) Dự toán gói thầu khảo sát xây dựng theo hướng dẫn tại Phụ lục V 
Thông tư này.

d) Dự toán gói thầu thí nghiệm chuyên ngành theo hướng dẫn tại khoản 1 
Mục 2 Phụ lục này.



11-15

Muc 3 
Tổng dự toán

Bảng 2.8: TÓNG D ự  TOÁN
Dự án :...................................................................................................................................
Địa điểm X D :......................................................................................................................

Đơn vị tính: . . .

STT NỘI DUNG CHI PHÍ
GIÁ TRỊ 
TRƯỚC 
THUÉ

THUÉ
GTGT

GIÁ TRỊ 
SAU 

THUÉ

KÝ
HIỆU

[1] [2] [3] [4] [5] [6]
1 Chi phí xây dựng Gxd

1.1 Chi phí xây dựng công trình 1

1.2 Chi phí xây dựng công trình 2

... ...

2 Chi phí thiết bị Gtb

2ếl Chi phí thiết bị công trình 1

2.2 Chi phí thiết bị công trình 2

.. ế ..ế

3 Chi phí quản lý dự án Gqi.da

3ếl Chi phí QLDA công trình 1

3ể2 Chi phí QLDA công trình 2

4
...

Chi phí tư vấn đầu tư xây dựng Gtv

4.1
Chi phí tư vấn trong dự toán xây dựng 
công trình

4.1.1
Chi phí tư vấn trong dự toán xây dựng 
công trình 1

4.1.2
Chi phí tư vấn trong dự toán xây dựng 
công trình 2

... •••

4.2
Chi phí tư vấn đầu tư xây dựng khác tính 
chung cho dự án (chưa tính trong dự 
toán xây dựng công trình)

... —
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STT NỘI DƯNG CHI PHÍ
GIÁ TRỊ 
TRƯỚC 
THƯÉ

THƯÉ
GTGT

GIÁ TRỊ 
SAU 

THUẾ

KÝ
HIỆU

[1] [2] [3] [4] [5] [6]
5 Chi phí khác G k

5.1
Chi phí khác trong dự toán xây dvrng 
công trình

5.1.1 Chi phí khác công trình 1

5.1.2 Chi phí khác công trình 2

... ...

5.2
Chi phí khác tính chung cho cả dự án 
(chưa tính trong dự toán xây dựng công 
trình)

... ...ẽ
6 Chi phí dự phòng G dp

6.1 Chi phí dự phòng của các dự toán xây 
dựng công trình

6.2
Dự phòng cho các chi phí tính chung cho 
dự án

TÓNG CỘNG (1+2+3+4+5+6) G tdt

NGƯỜI LẬP NGƯỜI CHỦ TRÌ
(kỷ, họ tên) (kỷ, họ tên)

Chứng chỉ hành nghề định giá XD hạng số ...

Ghi chú: Trường họp tổng dự toán xác định từ dự toán gói thầu thì căn cứ 
nội dung khoản mục chi phí trong từng dự toán gói thầu tương ứng với các 
khoản mục chi phí trong tổng mức đầu tư xây dựng được duyệt để tổng họp.
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Mục 4
Phưoìig pháp xác định dự toán xây dựng công trình điều chỉnh

Dự toán xây dụng công trình điều chỉnh' (GSDC) gồm phần dự toán xây dựng 
công trình không điều chỉnh (GKDC) và phần dự toán xây dựng công trình điều 
chỉnh (GDC); được tổng họp theo Bảng 2.9 Phụ lục này.

Bảng 2.9: TÓNG HỢP D ự  TOÁN XÂY DựNG CÔNG TRÌNH ĐIÈU CHỈNH
Dự á n :.......................................................................................................................................
Công trình:...........................................................................................................................
Thời điểm điều chinh (ngày...tháng...năm...):...................................................................

Đơn vị tính: ...

TT NỘI DƯNG GIÁ TRỊ 
TRƯỚC THUÊ

THUÉ
GTGT

GIÁ TRỊ 
SAU THUÉ

KÝ
HIỆU

[1] [2] [3] [4] [5] [6]

I
Phần dự toán xây dụng công trình 
không điều chỉnh (theo giá trị dự toán 
đã được phê duyệt)

q KDC

II Phần dự toán xây dựng công trình 
điều chỉnh

g dc

1 Giá trị đã được phê duyệt (của các công 
việc phải điều chỉnh)

g pd

2 Giá trị tăng (giảm) Q IC

2.1 Giá trị tăng/giảm do thay đổi khối lượng GTGm

2.2 Giá trị tăng/giảm do biến động giá G TGi

TÓNG CỘNG (I+II) g sdc

NGƯỜI LẬP NGƯỜI CHỦ TRÌ
(ký, họ tên) (ký, họ tên)

Chửng chỉ hành nghề định giá XD hạng số ...

1 Dự toán xây dựng công trình điều chinh chưa tính đcn chi phí dự phòng.
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Phần dự toán xây dựng công trình điều chỉnh (GDC) xác định bàng giá trị đã 
được phê duyệt (của các công việc phải điều chỉnh) cộng (hoặc trừ) giá trị tăng 
(giảm) theo công thức sau:

Gdc= G pd± G tg (2.20)

Giá trị tăng (giảm) được xác định cho yếu tố thay đổi khối lượng và yếu 
tố biến động giá:

G TG =  G TCm +  G TGi (2 .21)

Trong đó:

- G rGm: Giá trị tăng/giảm do thay đổi khối lượng;

- GTGj : Giá trị tăng/giảm do biến động giá.

1. Giá trị tăng/giảm do thay đỗi khối lượng
Giá trị tăng/giảm do thay đổi khối lượng được xác định theo công thức sau: 

G ™ n  =  G TGXDm +  G TGTBm +  G TCTVm +  G TGKm (2  2 2 )

1.1. Phần chi phí xây dựng tăng/giảm do thay đổi khối lượng ( G IGxDm)  

được xác định theo công thức:
n

GTGxDn,= Z Q ,x D i (2.23)
i=l

Trong đó:
- Q,: khối lượng công tác xây dụng thay đổi (tăng/giảm, bổ sung phát sinh);
- Di! đơn giá xây dựng chi tiết đầy đủ (đơn giá tại thời điểm điều chỉnh 

đối với khối lượng công tác xây dựng tăng, bổ sung phát sinh; đơn giá được phê 
duyệt đối với khối lượng công tác xây dựng giảm) tương ứng với khối lượng 
công tác xây dựng thay đổi.

1.2. Phần chi phí thiết bị tăng/giảm  do thay đổi khối lượng ( G IGTBm) được 
xác định theo công thức:

m
G TGTBm =  X Q j x D j (2 .2 4 )

j=l

Trong đó:
- Qj: khối lượng loại thiết bị thay đổi (tăng, giảm, bổ sung phát sinh);

- Dj! đơn giá thiết bị (đơn giá tại thời điểm điều chỉnh đối với khối lượng 
thiết bị tăng, bổ sung phát sinh; đơn giá được phê duyệt đối với khối lượng thiết 
bị giảm) tương ứng với khối lượng thiết bị thay đổi.

1.3. Phần chi phí tư vấn đầu tư xây dựng tăng/giảm (G IGTVm) (nếu có) và
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phần chi phí khác tăng/giảm (GTGKm) (nếu có) do thay đổi khối lượng được xác 
định như mục 4, 5 Mục 1 Phụ lục này. Trong đó, khối lượng cần tính toán xác 
định là phần khối lượng thay đổi (tăng, giảm, bổ sung phát sinh).

2. Giá trị tăng/giảm do biến động giá
Giá trị tăng/giảm do biến động giá được xác định theo công thức sau:

G TGj = G XDI + G TGTBi (2 .25)
Trong đó:

- G t g xdì : phần chi phí xây dựng tăng/giảm;
- G 1GT B i: phần chi phí thiết bị tăng/giảm.
2ếl. Xác định phần chi phí xây dựng tăng/giảm (Gtgxdì)

2.1.1. Phương pháp bù trừ trực tiếp
a) Xác định chi phí vật liệu tăng/giảm (VL)
Phần chi phí vật liệu tăng/giảm (VL) được xác định bằng tổng chi phí 

tăng/giảm của từng loại vật liệu thứ j (VLj) theo công thức sau:

VL = X VLj (2.26)

Chi phí tăng/giảm loại vật liệu thứ j được xác định theo công thức sau:

VLj = t Q J'ỉLxCLVL (2.27)
i=l

Trong đó:

- QjiVL: lượng hao phí vật liệu thứ j của công tác xây dựng thứ i trong khối 
lượng xây dựng cần điều chinh (i=l-hi);

- CLjVL: giá trị chênh lệch giá cùa loại vật liệu thứ  j tại thời điểm  điều 
chỉnh so với giá vật liệu xây dựng trong dự toán được duyệt.

Giá vật liệu xây dựng tại thời điểm điều chỉnh được xác định trên cơ sờ 
công bố giá vật liệu xây dựng của địa phương phù họp với thời điểm điều chỉnh 
và mặt bằng giá thị trường tại nơi xây dựng công trình. Trường hợp giá vật liệu 
xây dựng theo công bố giá của địa phương không phù hợp với m ặt bằng giá thị 
trường tại nơi xây dựng công trình và các loại vật liệu xây dựng không có trong 
công bố giá vật liệu xây dựng của địa phương thì giá của các loại vật liệu này 
được xác định trên cơ sở lựa chọn mức giá phù hợp giữa các báo giá của nhà sản 
xuất hoặc nhà cung ímg vật liệu xây dựng (không áp dụng đối với các loại vật 
liệu xây dựng lần đầu xuất hiện trên thị trường và chi có duy nhất trên thị 
trường) đảm bảo đáp ứng nhu cầu sừ dụng vật liệu của công trình về tiến độ, 
khối lượng cung cấp, tiêu chuẩn chất lượng, kỹ thuật cùa vật liệu hoặc giá của
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loại vật liệu xây dựng có tiêu chuẩn, chất lượng tương tự đã được sử dụng ở 
công trình khác.

b) Xác định chi phí nhân công tăng/giảm (NC)
Chi phí nhân công tăng/giảm được xác định theo công thức sau:

NC= ¿ Q ,NCx CL^c (2.28)
i=l

Trong đó:

- QiNC: lượng hao phí nhân công của công tác thứ i trong khối lượng xây 
dựng cần điều chỉnh (i=R n);

- CLjNC: giá trị chênh lệch đơn giá nhân công của công tác thứ i tại thời 
điểm điều chỉnh so với đơn giá nhân công trong dự toán được duyệt (i=l-Hi).

Đơn giá nhân công tại thời điểm điều chỉnh được xác định theo hướng dẫn 
của cơ quan nhà nước có thẩm quyền phù hợp với quy định hiện hành.

c) Xác định chi phí máy thi công tăng/giảm (MTC)
Chi phí máy thi công tăng/giảm (MTC) được xác định bàng tổng chi phí 

tăng/giảm của từng loại máy thi công thứ j (M TC j) theo công thức sau:
m

M T C = Z M TC i (2.29)
j=i

Chi phí tăng/giảm của máy thi công thứ j được xác định theo công thức sau:

M TCj =  Ề Q ị T  X CLj1TC (2 .30)
i=l

Trong đó:

- QjiMTC: lượng hao phí máy thi công thứ j của công tác xây dựng thứ i 
trong khối lượng xây dựng cần điều chỉnh (i=l+n);

- CLjMTC: giá trị chênh lệch giá ca máy thi công thứ j tại thòi điểm điều 
chỉnh so với giá ca máy thi công trong dự toán được duyệt (i=l+-n)ể

Giá ca máy thi công tại thời điểm điều chinh được xác định theo hướng 
dẫn của cơ quan nhà nước có thẩm quyền phù hợp với quy định hiện hành.

Phần chi phí xây dựng tăng/giảm được tổng họp theo Bảng 2.10 Phụ lục này.
2.1.2. Phương pháp theo chỉ số giá xây dựng
2.1.2.1. Trường họp sử dụng chỉ số giá phần xây dựng
Chi phí xây dựng tăng/giảm (G1gxdì) được xác định theo công thức sau:

G t g xd ỉ =  G x d  X ( 2 .3 1 )
*o
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Trong đó:
- G xd: chi phí xây dựng trong dự toán được duyệt của khối lượng xây 

dựng cần điều chỉnh;

- Ỉ XD: chỉ sổ giá phần xây dựng tại thời điểm điều chỉnh;

- I ™ : chỉ số giá phần xây dựng tại thời điểm  lập dự toán G x d .

Chỉ số giá phần xây dựng công trình được xác định theo quy định hiện hành.
2.1.2.2. Trường hợp sử dụng chỉ số giá xây dựng theo các yếu tố chi phí 

(chi số giá vật liệu xây dựng công trình, chỉ sổ giá nhân công xây dựng công 
trình, chỉ sổ giá máy thi công xây dựng công trình)

a) Xác định chi phí vật liệu tăng/giảm (VL)
Chi phí vật liệu tăng/giảm được xác định theo công thức sau:

VL = Gv l x Pv l x C  (2.32)
c

Trong đó:
- Gvl: chi phí vật liệu trong dự toán được duyệt của khối lượng xây dựng 

cần điều chỉnh;
- Pvl-' tỷ trọng chi phí vật liệu xây dựng công trình cần điều chinh trên chi 

phí vật liệu trong dự toán được duyệt;

- : chỉ số giá vật liệu xây dựng công trình tại thời điểm  điều chinh;

- 1*0 : chỉ số giá vật liệu xây dựng công trình tại thời điểm lập dự toán Gvl- 

Chỉ số giá vật liệu xây dựng công trình được xác định theo quy định hiện hành.

b) Xác định chi phí nhân công tăng/giảm (NC)
Chi phí nhân công tăng/giảm được xác định theo công thức sau:

NC = Gnc X ỉl  (2.33)
A?

Trong đó:
- Gnc: chi phí nhân công trong dự toán được duyệt của khối lượng xây 

dựng cần điều chỉnh;

- I s c : chỉ số giá nhân công xây dựng công trình tại thời điểm điều chình;

- / 0U : chỉ số giá nhân công xây dựng công trình tại thời điểm lập dự toán Gnc-

Chỉ số giá nhân công xây dựng công trình được xác định theo quy định 
hiện hành.

c) Xác định chi phí máy thi công tăng/giảm (MTC)
Chi phí máy thi công tăng/giảm được xác định theo công thức sau:
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tMTC
M T C  =  G m tc  X ằ- ^  (2 .3 4 )

/.
Trong đó:

- G mtò chi phí máy thi công trong dự toán được duyệt của khối lượng xây 
dựng cần điều chinh;

- ỉ mc : chỉ số giá máy thi công xây dựng công trình tại thời điểm điều chinh;

- c  : chỉ số giá m áy thi công xây dựng công trình tại thời điểm  lập dự 

toán Gmtc-
Chỉ số giá máy thi công xây dựng công trình được xác định theo quy định 

hiện hành.
Phần chi phí xây dựng tăng/giảm được tổng hợp như Bảng 2.10 Phụ lục này.

2.1.3ằ Phương pháp kết hợp
Tùy theo các điều kiện cụ thể của từng công trình có thể sừ dụng kết hợp 

các phương pháp trên để xác định chi phí xây dựng tăng/giàm cho phù hợp.

Bảng 2.10: TỒNG HỢP D ự  TOÁN PHẦN CHI PHÍ XÂY DựNG TĂNG/GIẢM
DO BIẾN ĐỘNG GIÁ

Dự án :...................................................................................................................................
Công trình:............................................................................................................................
Thời điểm điều chinh (ngày...tháng...năm...):...................................................................

Đơn vị tính:...

STT NỘI DƯNG CHI PHÍ CÁCH TÍNH
GIÁ
TRỊ

KÝ
HIỆU

[1] [2] [3] [4] [5]

I CHI PHÍ TRỰC TIẾP

1 Chi phí vật liệu VL VL

2 Chi phí nhân công NC NC

3 Chi phí máy và thiết bị thi công MTC M

Chi phí trực tiếp VL + NC + MTC T

II CHI PHÍ GIÁN TIẾP

1 Chi phí chung T X Tỷ lệ c
2

Chi phí một sổ công việc không xác định 
được khối lượng từ thiết kế

T X Tỷ lệ TT

Chi phí gián tiếp C + TT GT

III THU NHẬP CHỊU THUẾ TÍNH TRUÓC (T + GT) X Tỷ lệ TL
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Chi phí xây dựng trước thuế (T + GT + TL) G
IV THUẾ GIÁ TRỊ GIA TĂNG G X Tgtgt GTGT

Chi phí xây dựng sau thuế G + GTGT r ,TG
' jrXDi

NGƯỜI LẬP NGƯỜI CHỦ TRÌ
(ký, họ tên) (ký, họ tên)

Chứng chì hành nghề định giá XD hạng số ...

2.2. Xác định phần chi phí thiết bị tăng/giảm (G Ịbí)
Chi phí thiết bị tăng/giảm được xác định bằng tổng của các chi phí mua 

sẳm thiết bị tăng/giảm (Gj Bstg), chi phí lắp đặt thiết bị tăng/giảm, chi phí thí 
nghiệm hiệu chỉnh thiết bị tăng/giảm và các chi phí khác có liên quan.

2.2.1. Chi phí mua sắm thiết bị tăng/giảm (GjbTG)
Chi phí mua sắm thiết bị tăng/giảm được xác định theo công thức sau:

^MSTG_pMS /r\ '\c\Cjj3 —U i - G0 (2.35)
Trong đó:

- G ^s : chi phí thiết bị trong dự toán được duyệt;

- G |1S: chi phí thiết bị tại thời điểm cần điều chỉnh.

2.2.2. Chi phí lắp đặt thiết bị tăng/giảm và chi phí thí nghiệm hiệu chỉnh 
thiết bị tăng/giảm được xác định như chi phí xây dựng tăng/giảm.



Phụ lục III
PHƯƠNG PHÁP XÁC ĐỊNH CHI PHÍ XÂY DỤNG

(Kèm theo Thông tư sổ ỉ I/2021/TT-BXD ngày 31 tháng 8 năm 2021
của Bộ trưởng Bộ Xây dựng)

Chi phí xây dựng được xác định cho công trình, hạng mục công trình của 
dự án; công trình, hạng mục công trình xây dựng tạm, phụ trợ phục vụ thi công.

I. XÁC ĐỊNH CHI PHÍ TRỤC TIÉP
Chi phí trực tiếp trong chi phí xây dựng gồm chi phí vật liệu (kể cả vật 

liệu do Chủ đầu tư cấp), chi phí nhân công, chi phí máy và thiết bị thi công. Chi 
phí trực tiếp được xác định như sau:

1. Xác định theo khối lượng và đon giá xây dụng chi tiết không đầy đủ
l ệl ề Khối lượng các công tác xây dựng được xác định từ hồ sơ thiết kế kỹ 

thuật hoặc thiết kế bản vẽ thi công hoặc thiết kế FEED, các chỉ dẫn kỹ thuật, yêu 
cầu kỹ thuật, nhiệm vụ công việc phải thực hiện của dự án, công trình, hạng mục 
công trình.

1.2. Đơn giá xây dựng chi tiết không đầy đủ bao gồm chi phí vật liệu, chi 
phí nhân công, chi phí máy và thiết bị thi công. Chủ đầu tư căn cứ vào đặc điểm, 
tính chất và điều kiện cụ thể của từng công trình, gói thầu để quyết định việc sử 
dụng đơn giá xây dựng chi tiết không đầy đủ để xác định chi phí xây dựngế

Đơn giá xây dựng chi tiết không đầy đủ của công tác thuộc công trình 
được vận dụng theo đơn giá xây dụng chi tiết trong đơn giá xây dựng công trình 
do ủ y  ban nhân dân cấp tỉnh công bố; hoặc xác định theo hướng dẫn tại mục I 
Phụ lục IV Thông tư này.

2ế Xác định theo khối luọng và giá xây dụng tổng họp không đầy đủ
2.1. Kliổi lượng nhóm, loại công tác xây dựng, đơn vị kểt cấu, bộ phận 

công trình được xác định từ hồ sơ thiết kể kỷ thuật hoặc thiết kế bản vẽ thi công 
hoặc thiết kế FEED, các chỉ dần kỹ thuật, yêu cầu kỹ thuật, nhiệm vụ công việc 
phải thực hiện của công trình, hạng mục công trình.

2.2. Giá xây dựng tổng hợp không đầy đủ được lập tương ứng với danh 
mục và nội dung của khối lượng nhóm, loại công tác xây dựng, đơn vị kết cấu, 
bộ phận của công trình. Chủ đàu tư căn cứ vào đặc điểm, tính chất và điều kiện 
cụ thể của từng công trình, gói thầu để quyết định việc sử dụng giá xây dựng 
tổng hợp không đầy đủ để xác định chi phí xây dựng.

Giá xây dựng tổng hợp không đầy đủ được vận dụng theo giá xây dựng 
tổng họp do cơ quan có thẩm quyền công bố (nếu có); hoặc xác định theo hướng 
dẫn tại mục II Phụ lục IV Thông tư này.
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IIỆ XÁC ĐỊNH CHI PHÍ GIÁN TIÉP
1. Chi phí chung
1.1 ế Nội dung chi phí chung, gồm:
a) Chi phí quản lý chung của doanh nghiệp là chi phí quản lý của doanh 

nghiệp được phân bổ cho công trình, gồm các chi phí: lương cho ban điều hành; 
lương cho người lao động; chi trà trợ cấp mất việc; chi phí phúc lợi; chi phí bảo 
trì văn phòng và các phương tiện; chi phí tiện ích văn phòng; chi phí thông tin 
liên lạc và đi lại; chi phí sử dụng tiện ích điện, nước; chi phí nghiên cứu và phát 
triển; chi phí quảng  cáo; chi phí xã hội; chi phí tặng, biếu, từ thiện; chi phí thuê 
đất, văn phòng và chồ ở; chi phí khấu hao; khấu hao chi phí nghiên cứu thử 
nghiệm; khấu hao chi phí phát triển; thuế, lệ phí, phí theo quy định; bảo hiểm 
tổn thất; chi phí bảo đảm hợp đồng; một số chi phí phục vụ cho quản lý khác của 
doanh nghiệp.

b) Chi phí điều hành sản xuất tại công trường là toàn bộ chi phí cho bộ máy 
quản lý của doanh nghiệp tại công trường, gồm các chi phí: chi phí phục vụ công 
nhân, chi phí phục vụ thi công tại công trường, chi phí quản lý lao động; chi phí 
điện nước tại công trường; chi phí đảm bảo an toàn, vệ sinh lao động'; chi phí 
kiểm định an toàn đối với máy, thiết bị, vật tư có yêu cầu nghiêm ngặt theo quy 
định của pháp luật về an toàn, vệ sinh lao động; lương và phụ cấp cho cán bộ, 
nhân viên tại văn phòng hiện trường;ằ..

c) Chi phí người sử dụng lao động phải nộp cho người lao động theo quy 
định (bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, kinh phí công đoàn, bảo hiểm thất nghiệp, 
bảo hiểm  tai nạn  nghề nghiệp, bảo hiểm  khác. ..)•

1.2. Xác định chi phí chung
1.2.1. Chi phí chung theo chi phí trực tiếp
Chi phí chung được xác định bằng định mức tỷ lệ phần trăm (%) nhân với 

chi phí trực tiếp trong dự toán xây dựng. Định mức tỷ lệ phần trăm (%) chi phí 
chung được xác định theo chi phí xây dựng trước thuế trong tổng mức đầu tư 
của dự án được duyệt hướng dẫn tại Bảng 3 ể 1 Phụ lục nàyẾ

1 Chi phí đảm báo an toàn, vệ sinh lao động gồm: chi phí huấn luyện an toàn, vệ sinh lao động, chi phí 
lập và thực hiện các biện pháp kỹ thuật an toàn; chi phí thực hiện kiểm định kỹ thuật an toàn lao động 
đôi với máy và thiêt bị thi công; các chi phí khác có liên quan đên thực hiện đàm bảo an toàn, vệ sinh 
lao động.
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Bảng 3ằl: ĐỊNH MỨC CHI PHÍ CHUNG TÍNH TRÊN CHI PHÍ TRựC TIẾP
Đơn vị tính: %

TT
Loại công trình2 thuộc 

dự án

Chi phí xây dựng trước thuế trong tổng mức đầu tư cùa dự 
án được duyệt (tỷ đồng)

< 15 <50 <100 <300 <500 <750 <1000 >1000

[1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] [8] [9] [10]
1 Công trình dân dụng 7,3 7,1 6,7 6,5 6,2 6,1 6,0 5,8

Riêng công trình tu bổ, 
phục hồi di tích lịch sử, 
văn hoá

11,6 11,1 10,3 10,1 9,9 9,8 9,6 9,4

2 Công trình công 
nghiệp

6,2 6,0 5,6 5,3 5,1 5,0 4,9 4,6

Riêng công trình xây 
dựng đường hầm thủy 
điện, hầm lò

7,3 7,2 7,1 6,9 6,7 6,6 6,5 6,4

3 Công trình giao thông 6,2 6,0 5,6 5,3 5,1 5,0 4,9 4,6
Riêng công trình hầm 
giao thông

7,3 7,2 7,1 6,9 6,7 6,6 6,5 6,4

4
Công trình nông 
nghiệp và phát triển 
nông thôn

6,1 5,9 5,5 5,3 5,1 5,0 4,8 4,6

Riêng công trình đường 
hầm

7,3 7,2 7,1 6,9 6,7 6,6 6,5 6,4

5 Công trình hạ tầng kỹ 
thuât •

5,5 5,3 5,0 4,8 4,5 4,4 4,3 4,0

a) Trường hợp dự án đầu tư xây dựng có nhiều loại công trình thì định 
mức tỷ lệ (%) chi phí chung trong chi phí xây dựng được xác định theo loại công 
trình tương ứng với chi phí xây dựng trước thuế trong tổng mức đầu tư của dự 
án được duyệt.

b) Đối với dự án chỉ yêu cầu lập báo cáo kinh tế - kỳ thuật thì định mức tỷ 
lệ chi phí chung trong chi phí xây dựng được xác định theo quy định tại cột [3] 
Bảng 3.1 tương ứng với loại công trình.

c) Khi xác định tổng mức đầu tư cùa dự án theo phương pháp từ khối 
lượng tính theo thiết kế cơ sở, thì chi phí xây dựng trước thuế trong tổng mức 
đầu tư của dự án được duyệt tại Bảng 3.1 là chi phí xây dựng trước thuế được 
xác định hoặc ước tính trong sơ bộ/dự kiến tổng mức đầu tư được duyệt; hoặc là

2 Loại công  trình  đư ợc p h ân  loại theo  quy định cùa N g h ị đ ịn h  q u y  định chi tiế t m ột số nội 
dung về quản lý chất lượng, thi cô n g  xây  dựng và bào trì cô n g  trình  xây  dựng.
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giá trị sơ bộ/dự kiến tổng mức đầu tư trước thuế (đối với trường hợp không xác 
định được cụ thể chi phí xây dựng).

d) Tnrờng hợp nhà thầu thi công xây dựng công trình phải tự tổ chức khai 
thác và sản xuất các loại vật liệu đất, đá, cát sỏi để phục vụ thi công xây dựng 
công trình thì chi phí chung trong dự toán xác định giá vật liệu bàng tỷ lệ 2,5% 
trên chi phí nhân công và chi phí máy thi công.

1.2.2. Xác định chi phí chung theo chi phí nhân công
Chi phí chung được xác định bằng định mức tỷ lệ phần trăm (%) trên chi 

phí nhân công trong chi phí trực tiếp của chi phí xây dựng, lắp đặt của công 
trình theo hướng dẫn tại Bảng 3.2 Phụ lục này.

Bảng 3.2: ĐỊNH MỨC CHI PHÍ CHƯNG TÍNH TRÊN CHI PHÍ NHÂN CÔNG
Đơn vị tinh: %

STT Nội dung

Chi phí nhân công trong 
chi phi trực tiếp cùa dự 

toán xây dựng, lắp đặt cùa 
công trình (tỳ’ đồng)

<15 <50 <100 >100

[1] [2] [3] [4] [5] [6]

1 Duy tu sửa chừa đường bộ, đường sắt, hệ thống báo 
hiệu hàng hài

66 63 60 56

2 Công trình nông nghiệp và phát triển nông thôn thực 
hiện hoàn toàn bằng thủ công

51 48 45 42

3

Lăp đặt thiêt bị công nghệ trong các công trình xây 
dựng; xây lấp đường dây tải điện và trạm biến áp; thí 
nghiệm hiệu chinh điện đường dây và trạm biến áp; 
thí nghiệm vật liệu, cấu kiện và kết cấu xây dựng

65 62 59 55

1.2.3. Đối với các công trình xây dựng tại vùng núi, biên giới, trên biển và 
hải đảo thì định mức tỷ lệ chi phí chung quy định tại Bảng 3.1 và Bàng 3.2 được 
điều chỉnh với hệ số từ 1,05 đến 1,1 tuỳ điều kiện cụ thể của công trình.

2. Chi phí nhà tạm để ở và điều hành thi công
Chi phí nhà tạm để ở và điều hành thi công được xác định bàng tỷ lệ phần 

trăm (%) nhân với chi phí trực tiếp. Định mức tỷ lệ phần trăm (%) chi phí nhà 
tạm để ở và điều hành thi công được xác định theo chi phí xây dựng trước thuế 
trong tổng mức đầu tư được duyệt hướng dẫn tại Bảng 3.3 Phụ lục này.



I I I - 5

Bảng 3.3: ĐỊNH MỨC CHI PHÍ NHÀ TẠM ĐẺ Ờ VÀ ĐIẺƯ HÀNH THI CÔNG
Đơn vị tính: %

STT Loại công trình
c/nế phí xây dựng trước thuế trong tổng mức 

đầu tư của dự án được duyệt (tỷ đồng)

<15 <100 <500 <1000 >1000
[1] [2] [3] [4] [5] [6] [7]
1 Công trình xây dựng theo tuyến 2,2 2,0 1,9 1,8 1,7
2 Công trình xây dựng còn lại 1,1 1,0 0,95 0,9 0,85

Đối với các trường họp đặc biệt khác (như công trình có quy mô lớn, 
phức tạp, các công trình trên biển, ngoài hải đảo, các công trình sử dụng vốn 
ODA lựa chọn nhà thầu theo hình thức đấu thầu quốc tế) nếu khoản mục chi phí 
nhà tạm tại hiện trường để ở và điều hành thi công tính theo tỷ lệ phần trăm (%) 
Bảng 3.3 không phù hợp thì chù đầu tư căn cứ điều kiện thực tế tổ chức xây 
dựng phương án nhà tạm để ờ và điều hành thi công, lập và phê duyệt dự toán 
chi phí này.

Dự toán chi phí nhà tạm để ở và điều hành thi công lập theo thiết kế xây 
dựng được xác định như chi phí xây dựng theo hướng dẫn tại Phụ lục III Thông 
tir này (không tính chi phí nhà tạm đổ ờ và điều hành thi công). Định mức tỷ lệ 
chi phí chung, chi phí một số công việc không xác định được khối lượng từ thiết 
kế, thu nhập chịu thuế tính trước áp dụng theo công trình dân dụng.

3. Chi phí một số công việc không xác định được khối lưọng từ thiết kế
3ễl. Nội dung chi phí một số công việc không xác định được từ thiết kế:
Chi phí một số công việc không xác định được từ thiết kế gồm: chi phí an 

toàn lao động3; chi phí thí nghiệm vật liệu của nhà thầu; chi phí di chuyển lực 
lượng lao động trong nội bộ công trường; chi phí bơm nước, vét bùn không 
thường xuyên.

3.2. Chi phí một số công việc không xác định được khối lượng từ thiết kế 
được xác định bằng tỷ lệ phần trăm (%) nhân với chi phí trực tiếp trong chi phí 
xây dựng. Định mức tỷ lệ phần trăm (%) chi phí một số công việc không xác 
định được khối lượng từ thiết kế được quy định tại Bảng 3.4 Phụ lục này.

3 C hi phí an toàn  lao động  gồm : chi phí thông tin , tuyên  tru y ền  về an toàn, vệ sinh lao  động; 
chi p h í trang cấp dụ n g  cụ, p h ư ơ n ẹ  tiện  bảo vệ cá nhân cho  người lao động; chi phí cho  công 
tác phòng , chông  cháy , nô, yêu tô  ng u y  hiêm , yêu tô có  hại v à  cải thiện điêu  kiện  lao  động; 
chi ph í tồ chức đánh  g iá n g u y  cơ  rủi ro về an toàn lao đ ộ n g  . . .



I I I - 6

Bảng 3.4: ĐỊNH MỨC CHI PHÍ MỘT SÓ CÔNG VIỆC KHÔNG XÁC ĐỊNH 
ĐƯỢC KHỐI LƯỢNG TỪ THỈẺT KỂ

Đơn vị tỉnh: %

STT LOẠI CÔNG TRÌNH TỶ LỆ (%)

[1] [2] [3]
1 Công trình dân dụng 2,5
2 Công trình công nghiệp 2,0

Riêng công tác xây dựng trong đường hầm thủy điện, hầm lò 6,5

3 Công trình giao thông 2,0

Riêng công tác xây dựng trong đường hầm giao thông 6,5

4 Công trình nông nghiệp và phát triển nông thôn 2,0

Riêng công tác xây dựng trong đường hầm 6,5

5 Công trình hạ tầng kỹ thuật 2,0

a) Đối với công trình có chi phí trực tiếp trong dự toán xây dựng dưới 45 
(tỷ đồng), thì định mức chi phí một số công việc không xác định được khối 
lượng từ thiết kế quy định tại Bàng 3.4 nêu trên chưa bao gồm chi phí xây dựng 
phòng thí nghiệm tại hiện trường.

b) Riêng chi phí một sổ công việc thuộc chi phí gián tiếp của các công tác 
xây dựng trong hầm giao thông, hầm thủy điện, hầm lò đã bao gồm chi phí vận 
hành, chi phí sửa chữa thường xuyên hệ thống cấp nước, thoát nước, cấp gió 
(nhung không bao gồm chi phí vận hành, chi phí sửa chữa thường xuyên hệ 
thống cấp gió cục bộ của các công tác thi công trong mỏ than hầm lò), cấp điện 
phục vụ thi công trong hầm và không bao gồm chi phí đầu tư ban đầu cho hệ 
thong thông gió, chiếu sáng, hệ thống điện, cấp thoát nước, giao thông phục vụ 
thi công trong hầm ế

c) Đối với công trình xây dựng thủy điện, thủy lợi thì định mức tỷ lệ trên 
không bao gồm các chi phí:

- Chi phí đầu tư ban đầu hệ thống nước kỳ thuật để thi công công trình;
- Chi phí đầu tư ban đầu cho công tác bơm nước, vét bùn, bơm thoát nước 

hố móng ngay sau khi ngăn sông, chổng lũ, hệ thống điện phục vụ thi công;
- Chi phí bơm  thoát nước hố móng ngay sau khi ngăn sông, chống lũ;

- Chi phí thí nghiệm tăng thêm của thí nghiệm thi công bê tông đầm lăn (RCC).
d) Trường hợp cần thiết bổ sung các chi phí chưa được tính tại điểm  a, b, 

c mục 3.2 trên đây, thì các chi phí này được tính vào chi phí khác của tổng mức 
đầu tư xây dựng.
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4ẵ Xác định tỷ lệ chi phí gián tiếp đối vói công trình thuộc dự án đầu 
tư xây dựng phục vụ quốc phòng, an ninh

Tùy theo loại công trình tương ứng để áp dụng quy định tại Bảng 3.1, 
Bảng 3.2, Bảng 3.3, Bảng 3.4 Phụ lục này cho phù hợp.

III. THU NHẬP CHỊU THUÉ TÍNH TRƯỚC
Thu nhập chịu thuế tính trước được tính bằng tỷ lệ phần trăm (%) trên chi 

phí trực tiếp và chi phí gián tiếp trong dự toán chi phí xây dựng.

Bảng 3.5: ĐỊNH MỨC THU NHẬP CHỊU THUẾ TÍNH TRƯ'ỚC
Đơn vị tính: %

STT LOẠI CÔNG TRÌNH
THƯ NHẬP 
CHỊU THUẾ 

TÍNH TRƯỚC
1 Công trình dân dụng 5,5

2 Công trình công nghiệp 6,0

3 Công trình giao thông 6,0

4 Công trình nông nghiệp và phát triển nông thôn 5,5

5 Công trình hạ tầng kỳ thuật 5,5

6

Dự toán lắp đặt thiết bị công nghệ trong các công trình xây 
dựng; xây lắp đường dây tải điện và trạm biến áp; thí 
nghiệm hiệu chỉnh điện đường dây và trạm biến áp; thí 
nghiệm vật liệu, cấu kiện và kết cấu xây dựng

6,0

Trường họp nhà thầu thi công xây dựng công trình phải tự tổ chức khai 
thác và sản xuất các loại vật liệu đất, đá, cát sỏi để phục vụ thi công xây dựng 
công trình thì thu nhập chịu thuế tính tnrớc tính trong dự toán xác định giá vật 
liệu bằng tỷ lệ 3% trên chi phí trực tiếp và chi phí gián tiếp.

Đối với công trình thuộc dự án đầu tư xây dựng phục vụ quốc phòng, an 
ninh thì tùy theo loại công trình tương ứng để áp dụng quy định Bảng 3.5 Phụ 
lục này cho phù hợp.

IV. TÒNG HỢP DỤ TOÁN CHI PHÍ XÂY DựNG
1. Chi phí xây dựng tính theo khối lượng và đon giá xây dụng chi tiết 

không đầy đủ, giá xây dụng tổng hợp không đầy đủ được tổng họp theo Bảng 
3.6 dưới đây.



Bảng 3ằ6: TỐNG HỢP D ự  TOÁN CHI PHÍ XÂY DỤNG
Dự án:...................................................................................................................................
Công trình:............................................................................................................................

Đơn vị tính: . . .
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STT NỘI DƯNG CHI PHÍ CÁCH TÍNH GIÁ
TRỊ

KÝ
HIỆU

I CHI PHÍ TRỰC TIÉP

1 Chi phí vật liệu ¿ Q j xDJvl +  CLn
j=l

VL

2 Chi phí nhân công
ra

Y  Q X Djnc X Knc + CLwc
j=i

NC

3 Chi phí máy và thiết bị thi công
h

' Ỹ  Qj X Dj" X Km + CLm
j=i

M

Chi phí trực tiếp VL + NC + M T
II CHI PHÍ GIÁN TIÉP

1 Chi phí chung T X Tỷ lệ 
(NC X Tỷ lệ)

c
2 Chi phí nhà tạm để ở và điều hành thi công T X Tỷ lệ LT

3
Chi phí một số công việc không xác định 
đ ư ợ c  k h ố i lư ợ n g  từ  th iế t  k ế

T X Tỷ lệ TT

Chi phí gián tiếp c  +  LT +  TT GT
III THƯ NHẬP CHỊU THUẾ TÍNH TRƯỚC (T +  GT) X Tỷ lệ TL

Chi phí xây dụng trước thuế (T +  GT +  TL) G
IV THUẾ GIÁ TRỊ GIA TẢNG G X Tgtgt GTGT

C h i ph í xây  dựng sa u  th u ế G + GTGT Gxd

NGƯỜI LẶP NGƯỜI CHỦ TRÌ
(kỷ, họ tên) (kỷ, họ tên)

Chứng chi hành nghề định giá XD hạng số ...

Trong đó:

a) Chi phí trực tiếp:

- Trường hợp chi phí vật liệu, nhân công, máy và thiết bị thi công được 
xác định theo khối lượng và giá xây dựng tổng hợp không đầy đủ:

+  Q j!  Khối lượng nhóm, loại công tác xây dựng, đơn vị kết cấu, bộ phận
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thứ j của công trình;

+ Djvl, Djnc, Djm: chi phí vật liệu, nhân công, máy và thiết bị thi công trong 
giá xây dựng tổng họp không đầy đủ của nhóm, loại công tác xây dựng, đơn vị 
kết cấu, bộ phận thứ j của công trình.

- Trường họp chi phí vật liệu, nhân công, máy và thiết bị thi công được xác 
định theo khối lượng và đơn giá xây dựng chi tiết không đầy đủ của công trình:

+ Qj là khối lượng công tác xây dựng thứ j;
+ Djvl, Dịnc, Djm: chi phí vật liệu, nhân công, máy và thiết bị thi công trong 

đon giá xây dung chi tiết không đầy đủ của công trình đối với công tác xây dựng 
thứj.

- Chi phí vật liệu ( D jvl) ,  chi phí nhân công (Djnc), chi phí máy và thiết bị 
thi công (Djm) trong đơn giá xây dựng chi tiết không đầy đủ của công trình và 
giá xây dựng tổng hợp không đầy đủ được xác định trên cơ sở đơn giá xây dựng 
công trình do địa phương công bổ; hoặc tính toán và xác định theo phương pháp 
hướng dẫn tại Phụ lục IV Thông tư này.

- CLvl, CLnc, CLm: Chênh lệch chi phí vật liệu (nếu có), chi phí nhân 
công (nếu có), chi phí máy và thiết bị thi công (nếu có) so với mặt bằng giá tại 
thời điểm công bố đơn giá xây dựng công trình (trường hợp Djvl, Djnc, Dịm vận 
dụng đơn giá xây dựng công trình do địa phương công bổ).

- Knc: hệ số nhân công làm đêm (nếu có) và được xác định như sau:
Knc = 1 + tỷ lệ khối lượng công việc phải làm đêm X 30% (đơn giá nhân 

công của công việc làm việc vào ban đêm).
- Km: hệ số máy thi công làm đêm (nếu có) và được xác định như sau:

Km =  1 +  g X (Knc — 1 )

Trong đó: g là tỷ lệ tiền lương bình quân trong giá ca máy.
Khối lượng công việc phải làm đêm được xác định theo yêu cầu tiến độ 

thi công xây dựng của công trình và được chủ đầu tư thống nhất.
b) Chi phí gián tiếp: Định mức tỷ lệ chi phí gián tiếp được quy định tại 

Bảng 3.1, Bảng 3.2, Bảng 3.3 và Bảng 3.4 Phụ lục này;
+ C: chi phí chung;
+ LT: chi phí nhà tạm để ở và điều hành thi công;
+ TT: chi phí một sổ công việc không xác định được khối lượng từ thiết kế;
c) TL: thu nhập chịu thuế tính trước xác định theo Bảng 3.5 Phụ lục này.
d) G: chi phí xây dụng công trinh, hạng mục công trình, bộ phận, phần 

việc, công tác trước thuế;
e) TGrGT: mức thuế suất thuế GTGT quy định cho công tác xây dựng;



2. Chi phí xây dụng tính theo khối lượng và đơn giá xây dựng chi tiết đầy 
đủ, giá xây dựng tống hợp đầy đủ được tổng họp theo Bảng 3.7 dưới đây.

Bảng 3.7: TỐNG HỢP Dự TOÁN CHI PHÍ XÂY DựNG
Dự á n :...................................................................................................................................
Công trình:...........................................................................................................................

Đơn vị tính:...

III-  10

STT KHOẢN MỤC CHI PHÍ CÁCH TÍNH GIÁ TRỊ KÝ HIỆU

1 Chi phí xây dựng trước thuế
n

X Q i X D i

i=i
G

2 Thuế giá trị gia tăng G X Tgtgt GTGT
3 Chi phí xây dựng sau thuế G + GTGT G xd

NGƯỜI LẬP NGƯỜI CHỦ TRÌ
(kỷ, họ tên) (ký, họ tên)

Chứng chỉ hành nghề định giá XD hạng số

Trong đó:
a) Trường họp chi phí xây dựng được xác định theo khối lượng và giá xây 

dựng tổng hợp đầy đủ:
+ Q ị là khối lượng nhóm, loại công tác xây dựng, đơn vị kết cấu, bộ phận 

thứ i của công trình (i=R n);
+ Di là giá xây dựng tổng hợp đầy đủ (bao gồm chi phí trực tiếp về vật liệu, 

nhân công, máy thi công, chi phí gián tiếp và thu nhập chịu thuế tính trước) để thực 
hiện nhóm, loại công tác xây dựng, đơn vị kết cấu, bộ phận thứ i của công trình.

b) Trường hợp chi phí xây dựng được xác định theo khối lượng và đơn 
giá xây dựng chi tiết đầy đủ:

+ Qj là khối lượng công tác xây dựng thứ i của công trình (i=R n);
+ Di là đơn giá xây dựng chi tiết đầy đủ (bao gồm chi phí trực tiếp về vật 

liệu, nhân công, máy thi công, chi phí gián tiếp và thu nhập chịu thuế tính trước) 
để thực hiện công tác xây dựng thứ i của công trình;

c) G: chi phí xây dựng công trình trước thuế;
d) Torc,T: mức thuế suất thuế giá trị gia tăng quy định cho công tác xây dựng;
đ) Gxd: chi phí xây dựng công trình sau thuế.
3. Trên cơ sở mức độ tổng hợp hoặc chi tiết của các khối lượng công tác 

xây dựng xác định theo khoản 1, khoản 2 mục I Phụ lục này có thể kết hợp sử 
dụng đơn giá xây dựng chi tiết cùa công trình và giá xây dựng tổng hợp để xác 
định chi phí xây dựng trong dự toán xây dựng công trình.



Phụ lục IV
P H Ư Ơ N G  P H Á P  X Á C  Đ ỊN H  GIÁ X Â Y  D Ụ N G  C Ổ N G  TRÌNH

(Kèm theo Thông tư số 11/2021/TT-BXD ngày 31 tháng 8 năm 2021
của Bộ tncởỉig Bộ Xây dựng)

ỉ. PHƯƠNG PHÁP XÁC ĐỊNH ĐƠN GIÁ XÂY DựNG CHI TIÉT
Đem giá xây dựng chi tiết của công trình gồm đơn giả xây dựng chi tiết 

không đầy đủ và đơn giả xây dựng chi tiết đầy đủ.
Đơn giá xây dựng chi tiết của công trình được xác định trên cơ sở đơn giá 

xây dụng công trình do ủ y  ban nhân dân cấp tỉnh công bố; hoặc được xác đinh 
trên cơ sở giá thị trường; hoặc theo giá tương tự ở các công trình đã thực hiện; hoặc 
xác định trên cơ sở định mức xây dựng và giá các yểu tố chi phí.

Đơn giá xây dựng chi tiết xác định trên cơ sở định mức xây dựng và giá 
các yếu tố chi phí như sau:

1.1. Cơ sở xác định đơn giá xây dựng chi tiết
- Định mức xây dựng tương ứng với công tác cần xây dựng đơn giá;
- Giá vật liệu (chưa bao gồm thuế giá trị gia tăng) đến hiện trường công trình;
- Giá nhân công xây dựng của công trình;
- Giá ca máy và thiết bị thi công của công trình (hoặc giá thuê máy và 

thiết bị thi công).
1.2. Xác định các thành phần chi phí trong đon giá xây dựng chi tiết 

không đầy đủ
1.2.1. Xác định chi phỉ vật liệu (VL)
1.2.1.1. Chỉ phí vật liệu được xác định theo công thức

n

VL = ̂  (v¡ X G*1) X (1 + Kvl) (4.1)
i=i

Trong đó:
-Vị: lượng hao phí vật liệu chủ yếu thứ i (i=l^-n) tính cho một đơn vị khối 

lượng công tác xây dựng trong định mức dự toán;
- Givl: giá của một đơn vị vật liệu thứ i (i= R n ) được xác định đảm bảo 

nguyên tắc:
+ Phù họp với tiêu chuẩn kỹ thuật, chất lượng vật liệu, yêu cầu sử dụng 

vật liệu của công trình, dự án;
+ Phù họp với nhu cầu, kể hoạch dự kiến sử dụng vật liệu của công trình 

về tiến độ, khối lượng cung cấp; thời điểm lập, mặt bằng giá thị trường tại nơi 
xây dựng công trình và được tính đến hiện trường công trình theo hướng dẫn tại 
mục 1.2.1.2 Phụ lục này.
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- Kv l: hệ số tính chi phí vật liệu khác (nếu có) so với tổng chi phí vật liệu 
chủ yếu xác định trong định mức dự toán.

a) Đối với các loại vật liệu có tại thị trường trong nước:
Giá vật liệu được xác định theo công bố giá vật liệu của địa phương. Trường 

họp giá vật liệu trong công bố giá vật liệu của địa phương không đảm bảo nguyên 
tắc trên hoặc vật liệu chưa có trong công bố giá thì giá vật liệu được xác định trên 
cơ sở: Lựa chọn mức giá phù hợp giữa các báo giá của nhà sản xuất hoặc nhà cung 
ứng vật liệu xây dựng (không áp dụng đối với các loại vật liệu lần đầu xuất hiện 
trên thị trường và chỉ có duy nhất trên thị trường Việt Nam) đảm bảo đáp ứng nhu 
cầu sử dụng vật liệu của công trình về tiến độ dự kiến, khối lượng cung cấp, tiêu 
chuẩn chất lượng, kỹ thuật của vật liệu; hoặc tham khảo giá của loại vật liệu xây 
dụng có tiêu chuẩn, chất lượng tương tụ' đã được sử dụng ở công trình khác.

b) Đối với các loại vật liệu phải nhập khẩu
Giá các loại vật liệu phải nhập khẩu (theo yêu cầu của dự án được phê 

duyệt; hoặc theo quy định của nhà tài trợ đối với các dự án sử dụng nguồn vốn 
ODA, vốn vay ưu đãi) được xác định trên cơ sở lựa chọn mức giá thấp nhất 
trong số các báo giá của nhà sản xuất hoặc nhà cung ứng vật liệu xây dựng đảm 
bảo đáp ứng nhu cầu sử dụng vật liệu của công trình về tiến độ dự kiến, khối 
lượng cung cấp, phù họp với tiêu chuẩn chất lượng, xuất xứ hàng hóa và mặt 
bàng giá khu vực (không áp dụng đối với các loại vật liệu lần đầu xuất hiện trên 
thị trường và chỉ có duy nhất trên thị trường quốc tế). Giá vật liệu được quy đổi 
ra tiền Việt Nam theo tỷ giá tại thời điểm xác định giá xây dựng.

1.2.1.2. Phương pháp xác định giá vật liệu đến hiện tneờng công trình (Gvl)
Giá vật liệu đển hiện trường công trình được xác định theo công thức:

QV1 =  Q n g  +  C v/C +  C bx +  C vcnb +  c hh ( 4 2 )

Trong đó:
- Gng: là giá vật liệu tại nguồn cung cấp;
- cv/c: chi phí vận chuyển đến công trình (bao gồm cả chi phí trung 

chuyển, nếu có);
- cbx: chi phí bốc xếp (bao gồm cả chi phí bốc lên, xếp xuống) (nếu có);
- Cvcnb: chi phí vận chuyển nội bộ trong công trình (nếu có);
- chh: chi phí hao hụt bảo quản tại hiện trường công trình (nếu có).
Bảng tính giá vật liệu đến hiện trường công trình được tổng hợp theo 

hướng dần tại Bảng 4.1 dưới đây. Trong đó, chi phí vận chuyển đến công trình 
xác định trên cơ sở phương án vận chuyển (cự ly, cấp đường vận chuyển, loại, 
tải trọng phương tiện vận chuyển) phù hợp với tiến độ thi công xây dựng, và 
cước vận chuyển, định mức vận chuyển, giá dịch vụ vận chuyển.
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Bảng 4.1: BẢNG TÍNH GIẢ VẬT LIỆU ĐẾN HIỆN TRƯỜNG CÔNG TRÌNH

Dự á n :...................................................................................................................................

Công trình:..........................................................................................................................

STT
Loại
vật
liệu

Đơn
vị

tính

Giá vật liệu đến công trình
Chi phí vân 

chuyển nội bộ 
công trình 
(nếu có)

Chi phí hao 
hụt bảo quản 

tại hiện trường 
công trình 
(nếu có)

Giá vật liệu 
đến hiện 
trường 

công trình

Giá tại 
nguồn 
cung 
cấp

Chi phí vận 
chuyển đến 
công trình 
(nếu có)

Chi phí 
bổc xếp 
(nếu có)

[1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] [8]
[9] = 

[4]+[5]+[6] 
+[7]+[8]

1

2

...

1.2.2. Xác định chi phí nhân công (NC)
Chi phí nhân công được xác định theo công thức:

n

N C - E m x GT) (4 3)
i=l

Trong đó:

-  N j! lượng hao phí lao động tính bàng ngày công trực tiếp theo cấp bậc 
của loại nhân công thứ i (i=H n) cho một đơn vị khối lượng công tác xây dựng 
xác định theo định mức dự toán;

- Gjnc: đơn giá nhân công của loại nhân công thứ i (i=H n) được xác định 
theo hướng dẫn của cơ quan nhà nước có thẩm quyền.

1.2.3. Xác định chi phí máy thi công (MTC)
Chi phí máy thi công được xác định bằng công thức sau:

m
MTC = y  (My X G f c) X (1 + Kmtc) (4ẽ4) 

j=i

Trong đó:
- Mị! lượng hao phí ca máy của loại máy, thiết bị thi công chính thứ j (j= 

H m ) tính cho một đơn vị khối lượng công tác xây dựng xác định theo định mức 
dự toán;

- Gjmtc: giá ca máy của loại máy, thiết bị thi công chính thứ j (j= R m ) theo



bảng giá ca máy và thiết bị thi công của công trình xác định theo hướng dẫn của 
cơ quan nhà nước có thẩm quyềnẵ

_ Ị^mtc. h ệ  s ộ  c h i  p h í  m £ y  ( n ê u  s o  v ớ i  t Ận g  c h i  p h í  t h i ê t

bị thi công chủ yếu xác định trong định mức dự toán.

Tổng hợp đơn giá xây dựng chi tiết không đầy đủ của công trình theo 
hướng dẫn tại Bảng 4.2 dưới đây.

Bảng 4.2: TÔNG HỢP ĐƠN GIÁ XÂY DựNG CHI TIẾT KHÔNG ĐÀY ĐỦ
Dự á n :.......................................................................................................................................
Công trình:...........................................................................................................................
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Đơn vị tinh: .ễ.
TÊN

CÔNG
TÁC

MẢ 
HIỆU 

ĐƠN GIÁ

MẢ HIỆU 
VL, NC, M

THÀNH PHÂN 
HAO PHÍ

ĐƠN VỊ 
TÍNH

KHÓI
LƯỢNG

ĐƠN
GIÁ

THÀNH
TIỀN

[1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] [8]

Công 
tác 
xây 

dựng 
thứ 1

DG.l

Chi phí VL VL
v .l

V.2

...
Cộng

Chi phí NC NC
NC.l công
NC.2 công

Cộng
Chi phí MTC MTC

M.l ca
M.2 ca
...

Cộng
DG.2 • • •

Ghi chú: Đối với các đơn giá xác định trên cơ sở định mức dự toán xây 
dựng trong hệ thống định mức xây dựng do cơ quan có thẩm quyền ban hành, 
thì mã hiệu đơn giá được thể hiện phải đảm bảo đồng bộ, thống nhất với mă 
hiệu định mức trong hệ thống định mức xây dựng được ban hành.
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I.3. Xác định đơn giá xây dựng chi tiết đầy đủ của công trình
Đơn giá xây dựng chi tiết đầy đủ bao gồm chi phí trực tiếp, chi phí gián 

tiếp, thu nhập chịu thuế tính trước. Các chi phí trong đơn giá xây dựng chi tiết 
đầy đủ được xác định như sau:

a) Chi phí trực tiếp gồm chi phí vật liệu, chi phí nhân công và chi phí máy 
thi công được xác định theo hướng dẫn tại mục 1Ế2 Phụ lục này.

b) Chi phí gián tiếp được xác định theo hướng dẫn tại mục II Phụ lục m  
Thông tư này.

c) Thu nhập chịu thuế tính trước được xác định theo hướng dẫn tại mục 
III Phụ lục III Thông tư này.

II. PHƯƠNG PHÁP XÁC ĐỊNH GIÁ XÂY DựNG TỐNG HỌP
Giá xây dụng tống hợp của công trình bao gồm giá xây dựng tổng hợp 

không đầy đủ và giá xây dựng tổng hợp đầy đủ.
Giá xây dựng tổng họp của công trình được xác định trên cơ sở giá xây 

dựng tổng hợp do cơ quan có thẩm quyền công bố (nếu có); hoặc xác định theo 
giá thị trường; hoặc giá tương tự ở các công trình đã thực hiện; hoặc tổng hợp từ 
các đơn giá xây dựng chi tiết cho một đơn vị tính của nhóm, loại công tác xây 
dựng, đơn vị kết cấu, bộ phận công trình.

Giá xây dựng tổng hợp của công trình được tổng hợp từ các đơn giá xây 
dựng chi tiết cho một đơn vị tính của nhóm, loại công tác xây dựng, đơn vị kết 
cấu, bộ phận công trình thực hiện theo hướng dẫn sau:

2.1ẽ Cơ sở xác định giá xây dụng tống họp
- Danh mục nhóm, loại công tác xây dựng, đơn vị kết cấu, bộ phận công trình.
- Khối lượng công tác xây dựng cấu thành nhóm, loại công tác xây dựng, 

đơn vị kết cấu, bộ phận công trình.
- Đơn giá xây dựng chi tiết cho một đơn vị tính tương ứng với nhóm, loại 

công tác xây dựng, đơn vị kết cấu, bộ phận công trình;
2.2. Xác định các thành phần chi phí trong giá xây dựng tổng họp 

không đầy đủ
Các thành phần chi phí trong giá xây dựng tổng họp không đầy đủ xác 

định theo các công thức sau:

Trong đó:
+ VL, NC, MTC: chi phí vật liệu, chi phí nhân công, chi phí máy thi công 

trong giá xây dựng tổng hợp không đầy đủ

n n n

(4.5)



+ VL ị: chi phí vật liệu trong đơn giá chi tiết của công tác thứ i theo công 
thức (4ềl);

+  N C j:  chi phí nhân công trong đơn giá chi tiết của công tác thứ i theo 
công thức (4.3);

+  M i! chi phí máy thi công trong đơn giá chi tiết của công tác thứ i theo 
công thức (4.4).

+ q,: khối lượng của công tác thứ i trong nhóm, loại công tác xây dựng, 
đơn vị kết cấu, bộ phận công trình.

Bảng 4.3: TÔNG HỢP GIÁ XÂY DựNG TỔNG HỢP KHÔNG ĐẦY ĐỦ
Dự á n :...................................................................................................................................
Công trình :................................................................................................................................

Đơn vị tính:...

I V - 6

TÊN GIÁ 
XÂY DựNC 
TỐNG HỢP

MẢ HIỆU 
ĐƠN GIÁ 
CHI TIÉT

TÊN
CÔNG
TÁC

ĐƠN
VỊ

TÍNH

KHOI
LƯỢNG

ĐƠN GIÁ CHI TIÉT THÀNH TIỀN

VẬT
LIẸU

NHẢN
CÔNG

MÁY
THI

CÔNG

VẬT
LIẸU

NHÂN
CÔNG

MÁY
THI

CÔNG

[1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] [8] [9] [10] [11]
Giá tổng 

hợp 
nhóm, 

loại công 
tác 1

DG.l

DG.2

ẻ..

TÓNG CỘNG VL NC M
...

2.3. Xác định giá xây dựng tổng họp đầy đủ
Giá xây dựng tổng hợp đầy đủ bao gồm chi phí trực tiếp, chi phí gián tiếp, 

thu nhập chịu thuế tính trước. Các chi phí trong giá xây dựng tổng họp đầy đủ 
được xác định như sau:

a) Chi phí trực tiếp gồm chi phí vật liệu, chi phí nhân công và chi phí máy 
thi công được xác định theo hướng dẫn tại mục 2.2 Phụ lục này.

b) Chi phí gián tiếp được xác định theo hướng dẫn tại mục II Phụ lục III 
Thông tư này.

c) Thu nhập chịu thuế tính trước được xác định theo hướng dẫn tại mục 
III Phụ lục III Thông tư này.



Phụ lục V
PHƯƠNG PHÁP XÁC ĐỊNH DỤ TOÁN CHI PHÍ KHẢO SÁT XÂY DỤNG

(Kèm theo Thông tư số 11/2021/TT-BXD ngày 31 tháng 8 năm 2021
của Bộ trưởng Bộ Xây dựng)

I. XÁC ĐỊNH D ự TOÁN CHI PHÍ KHẢO SÁT XÂY DỤ NG
Dự toán chi phí khảo sát xây dựng xác định theo công thức sau:

G ks =  [(T  +  G T  +  T L ) +  Cpvks] X (1 +  T g tg t ) +  Cdp (5 .1 )

Trong đó:

- GkS: dự toán chi phí khảo sát xây dựng;
- T: chi phí trực tiếp;
- GT: chi phí gián tiếp;
- TL: thu nhập chịu thuế tính trước;
- Cpvks: chi phí phục vụ công tác khảo sát xây dựng;
_ yG 1GI. su£t tkuệ GTGT quy định cho công tác khảo sát xây dựng;

- CđP: chi phí dự phòng.

1.1. Chi phí trực tiếp (T)
Chi phí trực tiếp được xác định theo khối lượng và đơn giá xây dựng chi 

tiết không đầy đủ theo công thức sau:
m m m

T  =  Qj X DJ' +  £  Qj X D"c + £  QJ X Dj"ks (5 .2 )
j = l  j= l  j= l

Trong đó:
- Qj: khối lượng công tác khảo sát xây dựng thứ j (j=l^-m) được xác định 

phù hợp với nhiệm vụ khảo sát xây dựng;

- Dị'1, Djlc, Djllks: đơn giá vật liệu, nhiên liệu; đơn giá nhân công; đơn giá 
máy và thiết bị khảo sát để hoàn thành công tác khảo sát xây dựng thứ j (j=l^-m) 
của công trình. Đơn giá vật liệu, nhiên liệu; đơn giá nhân công; đơn giá máy và 
thiết bị khảo sát được vận dụng đơn giá do cơ quan nhà nước có thẩm quyền 
công bố hoặc xác định theo hướng dẫn sau:

+ Đơn giá vật liệu, nhiên liệu D j1 xác định theo công thức:
n

D J '= ^ ( V ,x G r ,) x ( l+ K .vl) (5.3)
¡=1

Trong đó:
- Vì: mức hao phí vật liệu, nhiên liệu thứ i (i=Kn) tính cho một đơn vị khối 

lượng công tác khảo sát xây dựng theo định mức dự toán khảo sát xây dựng;
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- Gjvl: giá cùa một đơn vị khối lượng vật liệu, nhiên liệu thứ i (i=l-=-n) 
được xác định theo mức giá do cơ quan nhà nước có thẩm quyền công bố. 
Trường hợp loại vật liệu, nhiên liệu không có trong công bố giá của cơ quan nhà 
nước có thẩm quyền được xác định theo báo giá phù hợp với thời điểm lập đơn 
giá và giá thị trường nơi thực hiện công tác khảo sát xây dựng.

- Kvl: hệ số chi phí vật liệu, nhiên liệu khác (nếu có) so với tổng chi phí 
vật liệu, nhiên liệu chủ yếu xác định trong định mức dự toán khảo sát xây dựng.

+ Đơn giá nhân công (Djnc) xác định theo công thức:
n

D“ = £  (Nj X GT) (5.4)
¡=1

Trong đó:

-N i! mức hao phí ngày công của kỹ sư, công nhân cho một đơn vị khối 
lượng công tác khảo sát xây dựng thứ i (i= R n) theo định mức dự toán khảo sát 
xây dựng;

- Gnc: giá nhân công của kỹ sư, nhân công trực tiếp khảo sát được xác 
định theo hướng dẫn của cơ quan nhà nước có thẩm quyền công bố.

+ Đơn giá ca máy và thiết bị khảo sát (Djmks) xác định theo công thức:

Djmks (M. X G|"ks) X ( l  + K mks)  (5 .5 )
1=1

Trong đó:

- Mịi mức hao phí ca máy của loại máy, thiết bị khảo sát chính thứ i 
(i= K n) tính cho một đơn vị khối lượng công tác khảo sát xây dựng theo định 
mức dự toán khảo sát xây dựng;

- Gjmks: giá ca máy của loại máy, thiết bị khảo sát chính thứ i (i=l-Hi) theo 
bảng giá ca máy do cơ quan nhà nước có thẳm quyền công bố hoặc giá thuê máy 
phù hợp với thời điểm lập đơn giá và giá thị trường tại nơi thực hiện công tác 
khảo sát xây dựng;

_ Ị^mks. k ệ  SẬ c Ị1j phj' m £ y  ỊCỊ1^ C (n gu  C(Ị^ so  v(Ịýj t ộ n g  c Ịjj p Ị^  m ịy ^  th iế t  b ị

khảo sát chủ yếu xác định trong định mức dự toán khảo sát xây dựng.
1.2. Chỉ phí gián tiếp (GT)
Chi phí gián tiếp gồm các chi phí sau:
a) Chi phí chung (chi phí quản lý của doanh nghiệp, chi phí điều hành sản 

xuất tại công trường và chi phí người sử dụng lao động phải nộp cho người lao 
động theo quy định) được xác định bằng tỷ lệ (%) trên chi phí nhân công trong 
chi phí trực tiếp. Định mức tỷ lệ chi phí chung được quy định tại Bảng 5.1:
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Bảng 5.1: ĐỊNH MỨC TỶ LỆ CHI PHÍ CHUNG TRONG D ự TOÁN CHI PHÍ
KHẢO SÁT XÂY DựNG

Chi phí nhân công trong chi phí trực tiếp (tỷ đồng) < 1 1 + < 2 >2

Định mức tỷ lệ chi phí chung (%) 70 65 60

b) Chi phí nhà tạm để ở và điều hành thi công, chi phí không xác định 
được khói lượng từ thiết kế được xác định như sau:

- Tùy theo loại công tác khảo sát, khối lượng công tác khảo sát, điều kiện 
thực tể của công tác khảo sát và loại công trình, chi phí nhà tạm để ở và điều 
hành thi công, chi phí một số công việc không xác định được khối lượng từ thiết 
kế được xác định bằng tỷ lệ (%) trên tổng chi phí trực tiếp (T). Tổng tỷ lệ định 
mức chi phí nhà tạm để ở và điều hành thi công, chi phí không xác định được 
khối lượng từ thiết kế được xác định trong khoảng từ 5% đến 8%.

- Trường hợp chi phí nhà tạm để ở và điều hành thi công, chi phí không 
xác định được khối lượng từ thiết kế xác định theo tỷ lệ (%) nêu trên không đủ 
chi phí thì lập dự toán cụ thể đối với khoản chi phí này.

1.3. Thu nhập chịu thuế tính trước (TL)
Thu nhập chịu thuế tính trước (TL) được xác định bằng 6% trên tổng chi 

phí trực tiếp (T) và chi phí gián tiếp (GT).
1.4. Chi phí phục vụ công tác khảo sát xây dựng (Cpvks)
Chi phí phục vụ công tác khảo sát xây dựng xác định theo công thức sau:

Cpvks— Cpabc Ckpvks (5*6)

Trong đó:
- Cpabc: chi phí lập phương án kỹ thuật khảo sát, lập báo cáo kết quả khảo 

sát xây dựng được xác định bằng tỷ lệ (%) trên tổng chi phí trực tiếp (T), chi phí 
gián tiếp (GT), thu nhập chịu thuế tính trước (TL), cụ thể tại Bảng 5.2:

Bảng 5.2: ĐỊNH MỨC CHI PHÍ LẬP PHƯƠNG ÁN KỸ THUÂT KHẢO SÁT, LẬP 
BÁO CÁO KẾT QUẢ KHẢO SÁT XÂY DựNG

Tổng chi phí trực tiếp (T), chi phí gián tiếp (GT), thu nhập chịu 
thue tính trước (TL) (tỷ đồng) <2 >2

Lập phương án kỹ thuật khảo sát xây dựng (%) 2 1,5

Lập báo cáo kết quả khảo sát xây dựng (%) 3 2,5

- Ckpvks'- chi phí khác phục vụ khảo sát có thể bao gồm chi phí di chuyển 
máy và thiết bị khảo sát; chi phí đảm bảo an toàn giao thông và chi phí bảo hiểm 
trách nhiệm nghề nghiệp. Các chi phí này được xác định bàng cách lập dự toán. 
Tùy theo loại công tác khảo sát, khổi lượng công tác khảo sát, phương án khảo
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sát để dự tính các chi phí này trong dự toán cho phù họp.

1.5ữ Thuế giá trị gia tăng (GTGT)
Thuế giá trị gia tăng được xác định theo quy định đối với công tác khảo 

sát xây dựng.
1 .6 ệ Chi phí dự phòng (C d p )

Chi phí dự phòng được xác định tối đa bàng 10% trên tổng chi phí trực 
tiếp, chi phí gián tiếp, thu nhập chịu thuế tính trước, chi phí phục vụ công tác 
khảo sát và thuế giá trị gia tăng:

Dự toán chi phí khảo sát xây dựng được tổng hợp theo bảng sau:

Bảng 5.3: TỔNG HỢP D ự  TOÁN CHI PHÍ KHẢO SÁT XÂY DựNG
Dự án :...................................................................................................................................
Công trình:............................................................................................................................

Đơn vị tinh: ...

STT NỘI DUNG CHI PHÍ CÁCH TÍNH GIÁ
TRỊ

KỶ
HIỆU

[1] [2] [3] [4] [5]
I CHI PHÍ TRỰC TIÉP

1 Chi phí vật liệu, nhiên liệu

m
£ Qj x DJ'
j=l

VL

2 Chi phí nhân công

m

I v - r
j=l

NC

3 Chi phí máy và thiết bị khảo sát

m

^  Q. X Djmks
j=i

M

Chi phí trực tiếp VL + NC + M T
II CHI PHÍ GIÁN TIÉP

1 Chi phí chung NC X Tỷ lệ c
2 Chi phí nhà tạm để ở và điều hành thi công T X Tỷ lệ LT

3 Chi phí một số công việc không xác định 
được khối lượng từ thiết kế T X Tỳ lệ TT

Chi phí gián tiếp c  + LT + TT GT
III THƯ NHẬP CHỊU THUẾ TÍNH TRƯỚC (T + GT) X 6% TL

IV CHI PHI PHỤC v ự  CONG TAC KHAO 
SÁT XÂY DựNG Cpvks
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STT NỘI DUNG CHI PHÍ CÁCH TÍNH GIÁ
TRỊ

KÝ
HIỆU

[1] [2] [3] [4] [5]

1 Chi phí lập phương án kỹ thuật khảo sát 
xây dựng (T+GT+TL) X Tỷ lệ

2 Chi phí lập báo cáo kết quà khảo sát xây 
dựng (T+GT+TL) X Tỷ lệ

3 Chi phí khác phục vụ khảo sát

Chi phí khảo sát xây dựng trước thuế (T+GT+TL) + Cpvks G
V THUẾ GIÁ TRỊ GIA TĂNG G X Tgtgt GTGT
VI CHI PHÍ D ự  PHÒNG (G + GTGT) X Tỷ lệ Cdp

Chi phí khảo sát xây dựng G +  GTGT + Cdp G lu

NGƯỜI LẬP NGƯỜI CHÙ TRÌ
(kỷ, họ tên) (ký, họ tên)

Chứng chỉ hành nghề định giá XD hạng số ...

II. MỘT SÓ KHOẢN CHI PHÍ TU VÁN CÓ LIÊN QUAN ĐÉN CÔNG 
TÁC KHẢO SÁT XÂY DựNG

2.1ẻ Chi phí lập nhiệm vụ khảo sát xây dựng xác định bằng 3% của dự 
toán chi phí khảo sát xây dựng tương ứng.

2.2. Chi phí giám sát công tác khảo sát xây dựng xác định trên cơ sở định 
mức tỷ lệ phần trăm (%) do Bộ trưởng Bộ Xây dựng ban hành.



Phụ lục VI
PHƯƠNG PHÁP XÁC ĐỊNH DỤ TOÁN CHI PHÍ T ư VÁN

(Kèm theo Thông tư số 11/2021/TT-BXD ngày 31 tháng 8 năm 202ỉ
của Bộ trưởng Bộ X ây cỉmig)

I. CÁC NGUYÊN TẮC CHUNG

1. Dự toán chi phí tư vấn được xác định trên cơ sở phạm vi, nội dung, 
khối lượng, tiến độ của công việc tư vấn cần thực hiện, yêu cầu về điều kiện năng 
lực, kinh nghiêm của nhà thầu, địa điểm dự kiến thực hiện công việc tư vấn và các 
quy định về chế độ, chính sách do nhà nước ban hành; các quy định của điều ước 
quốc tế, thỏa thuận về vốn ODA, vốn vay ưu đãi đã được ký kết (đối với dự án sử 
đụng von ODA, vốn vay ưu đãi của nhà tài trợ).

2. Chi phí tư vấn xác định bằng cách lập dự toán theo hướng dẫn tại Mục II 
Phụ lục này được áp dụng đối với các công việc do tư vấn trong nước thực hiện 
chưa có định mức chi phí hoặc đã có định mức chi phí nhưng chưa phù hợp.

3. Chi phí tư vấn xác định bằng cách lập dự toán theo hướng dẫn tại Mục 
III Phụ lục này được áp dụng đói với các công việc có yêu cầu phải thuê tư vấn 
nước ngoài thực hiện. Dự toán chi phí tư vấn rurớc ngoài được lập trong trường 
hợp sử dụng tư vấn nước ngoài là nhà thầu chính, tổng thầu, nhà thầu liên danh 
với nhà thầu Việt Nam.

Trường hợp có thể dự tính được nội dung, khối lượng phần công việc của 
nhà thầu nước ngoài và nhà thầu Việt Nam (trường hợp liên danh), hoặc của nhà 
thầu chính nước ngoài và nhà thầu phụ Việt Nam (trường hợp sử dụng thầu phụ 
Việt Nam); dự toán chi phí phần công việc do tư vấn trong nước thực hiện được 
xác định trên cơ sở tham khảo các dừ liệu về chi phí để thực hiện các nội dung, 
phần công việc tương tự đã được tư vấn trong nước tham gia thực hiện cùng với 
tư vấn nước ngoài tại Việt Nam hoặc bằng cách lập dự toán theo hướng dẫn tại 
mục II Phụ lục này.

IIằ XÁC ĐỊNH D ự  TOÁN CHI PHÍ TƯ VÁN

Dự toán chi phí tư vấn gồm các khoản chi phí: chi phí chuyên gia (Ccg); 
chi phí quản lý (Cqi); chi phí khác (Ck); thu nhập chịu thuế tính trước (TL); thuế 
giá trị gia tăng (GTGT) và chi phí dự phòng (Cdp)ệ Các khoản chi phí được xác 
định cụ thể như sau:

1. Chi phí chuyên gia (Ccg): xác định theo số lượng chuyên gia, thời gian 
làm việc của chuyên gia (số lượng tháng-người, ngày-người hoặc giờ-người) và 
tiền lương của chuyên gia tư vấn.
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a) Sổ lượng chuyên gia, thời gian làm việc cùa chuyên gia (gồm các kỳ 
sư, kiến trúc sư, chuyên gia, kỳ thuật viên...): xác định theo yêu cầu cụ thể về 
nội dung, khối lượng công việc, tiến độ thực hiện của từng loại công việc tư vấn, 
yêu cầu về trình độ chuyên môn, kinh nghiệm của từng loại chuyên gia tư vấn ... 
Việc dự kiến số lượng, loại chuyên gia và thời gian thực hiện của từng chuyên 
gia phải được thể hiện trong đề cương, phương án thực hiện công việc tư vấn và 
phải phù hợp với phạm vi công việc, khối lượng công việc, nội dung, tiến độ 
thực hiện của công việc tư vấn cần lập dự toán.

b) Tiền lương chuyên gia tư vấn xác định trên cơ sở đơn giá ngày công 
chuyên gia tư vấn theo hướng dẫn tại Bảng 6.3 Phụ lục này.

Trường họp liên danh với nhà thầu nước ngoài hoặc là nhà thầu phụ của 
nhà thầu nước ngoài, thì tiền lương chuyên gia tư vấn trong nước xác định trên cơ 
sở tham khảo mức lương chuyên gia Việt Nam làm việc theo các họp đồng với 
nhà thầu nước ngoài đã trúng thầu tại Việt Nam; hoặc mức lương chuyên gia Việt 
Nam do các tổ chức quốc tế hướng dẫn đối với tư vấn trong nước làm việc cho tổ 
chức tư vấn nước ngoài tại Việt Nam; hoặc xác định trên cơ sở đơn giá ngày công 
của chuyên gia tư vấn theo hướng dẫn tại Bảng 6.3 Phụ lục này .

2. Chi phí quản lý (Cqi) bao gồm các chi phí liên quan đến hoạt động của bộ 
phận quản lý, điều hành tổ chức tư vấn (tiền lương của bộ phận quản lý), chi phí 
duy trì hoạt động của tổ chức tư vấn; chi phí văn phòng làm việc; chi phí xã hội 
(đóng quỳ bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp,...theo quy định 
thuộc trách nhiệm của tổ chức tư vấn); mua bảo hiểm trách nhiệm nghề nghiệp và 
các khoản chi phí quản lý khác có liên quan đến hoạt động của tổ chức tuệ vấnẵ

Chi phí quản lý xác định bằng tỷ lệ phần trăm (%) của chi phí chuyên gia, 
cụ thể tại Bảng 6.1:

Bảng 6.1: TỶ LỆ CHI PHÍ QUẢN LÝ

Chi phí chuyên gia (tỷ đồng) < 1 1 - < 5 >5

Chi phí quản lý (tỷ lệ %) 55 50 45

3. Chi phí khác (Ck) bao gồm: chi phí đi lại, lưu trú (nếu có); chi phí văn 
phòng phẩm, thông tin, liên lạc; chi phí khấu hao thiết bị; chi phí ứng dụng khoa 
học công nghệ, quản lý hệ thống thông tin công trình; chi phí hội nghị, hội thảo 
và các khoản chi phí khác (nếu có). Các khoản chi phí này xác định trên cơ sở 
dự kiến nhu cầu cần thiết của tìmg loại công việc tư vấn.

4. Thu nhập chịu thuế tính trước (TL) để dự tính khoản chi phí đảm bảo 
sự phát triển của tổ chức tư vấn trong quá trình hoạt động sản xuất kinh doanh.



Thu nhập chịu thuế tính trước xác định bằng 6% trên tổng chi phí chuyên gia và 
chi phí quản lý.

5. Thuế giá trị gia tăng (GTGT) được xác định theo quy định đối với từng 
loại công việc tư vấn.

6. Chi phí dự  phòng (Cdp) để dự tính chi phí cho những công việc phát 
sinh trong quá trình thực hiện công việc tư vấn.

- Chi phí dự phòng của dự toán chi phí tư vấn trong tổng mức đầu tư được 
xác định tối đa không quá 10% tổng của các khoản chi phí nêu trên.

- Chi phí dự phòng của dự toán chi phí tư vấn trong dự toán xây dựng xác 
định tối đa không quá 5% tổng của các khoản chi phí ncu trênệ

III. XÁC ĐỊNH DỤ TOÁN CHI PHÍ THUÊ TƯ VÁN NƯỚC NGOÀI

Dự toán chi phí tư vấn gồm các khoản chi phí: chi phí chuyên gia (Ccg); 
chi phí quản lý (Cqi); chi phí khác (Ck); thu nhập chịu thuế tính trước (TL); thuế 
(T) và chi phí dự phòng (Cdp).

1. Chi phí chuyên gia (Ccg): xác định theo số lượng chuyên gia, thời gian 
làm việc của chuyên gia (sổ lượng tháng-người, ngày-ngirời hoặc giờ-người) và 
tiền lương của chuyên gia tư vấn.

a) Sổ lượng chuyên gia, thời gian làm việc của chuyên gia (gồm các kỹ 
sư, kiến trúc sư, chuyên gia, kỳ thuật viên...) xác định theo hướng dẫn tại điểm a 
khoản 1 mục II Phụ lục này.

b) Tiền lương chuyên gia tư vấn: xác định trên cơ sở tham khảo mức 
lương được các tổ chức quốc tế, hiệp hội công bố; hoặc mức lương của các họp 
đồng thuê tư vấn nước ngoài thực hiện các công việc tư vấn có tính chất tương 
tự tại Việt Nam; hoặc các nguồn tham khảo khác phù hợp với mặt bằng tiền 
lương tư vấn trong khu vực, quốc gia mà chuyên gia tư vấn đăng ký quốc tịch và 
trên thế giới, tương ứng với trình độ, kinh nghiệm của chuyên gia.

Tiền lương chuyên gia tư vấn đã bao gồm các khoản lương, phụ cấp 
lương (như phụ cấp làm việc quốc tế, phụ cấp xa gia đình và các khoản phụ cấp 
khác (nếu có)), chi phí xã hội liên quan đến trách nhiệm đóng góp quỳ bảo hiểm 
xã hội theo quy định của quốc gia dự kiến thuê tư vấn. Các khoản phụ cấp 
lương, chi phí xã hội được xác định bằng tỷ lệ phần trăm  (%).

2ắ Chi phí quản lý (Cqi): Là khoản chi tiền lương cho bộ phận quản lý, 
nhân viên giúp việc; khoản chi phí liên quan đến trách nhiệm đóng quỳ bảo 
hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp; bảo hiểm trách nhiệm nghề
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nghiệp (nếu có) và một số khoản chi phí quản lý khác liên quan đến hoạt động 
của tổ chức tư vấn phù hợp với thông lệ quốc tế và quy định của từng quốc gia 
(trường họp đã xác định được quốc gia dự kiến thuê tư vấn)ề

Chi phí quản lý xác định bằng tỷ lệ phần trăm (%) trên chi phí chuyên gia 
tư vấn. Mức tỷ lệ này được xác định trên cơ sở tham khảo thông lệ quốc tế, hoặc 
theo chính sách công bố của quốc gia dự kiến thuê tư vấn; hoặc có thể tham 
khảo các hợp đồng thuê nhà thầu tư vấn nước ngoài có tính chất tương tự đã 
thực hiện.

3. Chi phí khác (Ck)ẻ

Tùy theo điều kiện, yêu cầu công việc tư vấn, các khoản chi phí khác, bao 
gồm một hoặc một số nội dung chi phí sau:

a) Chi phí đi lại, lưu trú (nếu có): được xác định trên cơ sở dự kiến loại 
phương tiện sử dụng, số lượng và thời gian (tháng, ngày) phù hợp với yêu cầu 
thực hiện nhiệm vụ tư vấn, giá thuê các phương tiện, giá thuê nhà ở (hoặc thuê 
khách sạn) căn cứ trên cơ sở giá thị trường. Giá vé máy bay được dự tính trên cơ 
sở giá thị trường hạng phổ thông và phù hợp với tuyến bay dự kiến.

b) Chi phí thuê văn phòng làm việc (đối với trường họp phải thuê văn 
phòng làm việc tại Việt Nam): xác định trên cơ sở dự kiến diện tích văn phòng 
cân thiết đê bố trí chồ làm việc của chuyên gia tư vấn, thời gian thực hiện công 
việc tư vấn và giá thuê văn phòng làm việc (mức trung bình) trên thị trường.

c) Chi phí thông tin liên lạc (điện thoại, fax, internet, bưu k iện ..ễ) trong 
nước và quốc tế (nếu có): xác định theo thời gian dự kiến thực hiện dịch vụ tư 
vấn và giá thị trường.

d) Chi phí khấu hao thiết bị văn phòng (máy tính, máy in, photocopy, máy 
vẽ): xác định trên cơ sở số lượng thiết bị cần sử dụng, mức khấu hao theo quy 
định và giá các thiết bị này theo mặt bằng giá thị trường hoặc giá thuê (báo giá) 
thiết bị đáp úng nhu cầu làm việc của tư vấn.

đ) Chi phí hội thảo, đào tạo (nếu có): xác định theo yêu cầu cần thiết để 
thực hiện công việc tư vấn.

4. Thu nhập chịu thuế tính trước (TL): xác định theo hướng dẫn tại khoản 
4 mục II Phụ lục này.

5. Thuế (T): thực hiện theo hướng dẫn về chế độ thuế hiện hành của nhà 
nước Việt Nam áp dụng đối với tổ chức, cá nhân người nước ngoài kinh doanh 
tại Việt Nam và có thu nhập phát sinh tại Việt Nam (không tính khoản thuế thu 
nhập cá nhân trong dự toán).



6. Chi phí dự phòng (Cdp): xác định theo hướng dẫn tại khoản 6 mục II 
Phụ lục này.

IV. T Ó N G  H Ợ P DỤ T O Á N  CHI PHÍ T Ư  V Á N

Bảng 6.2: TÓNG HỢP D ự TOÁN CHI PHÍ TƯ VÁN
Dự á n :...................................................................................................................................
Công trình:...........................................................................................................................
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Đơn VỊẾ tính: . . .

S T T
KHOẢN MỤC 

C H I  P H Í
C Á C H  T Í N H

G IÁ
T R Ị

K Ý
H I Ệ U

[1] [2] [3] [4] [5]

1 Chi phí chuyên gia Ccg

2 Chi phí quản lý Ccg X Tỷ lệ Cql

3 Chi phí khác Ck

4 Thu nhập chịu thuế tính trước (Ccg +  Cql ) X 6 % T L

5 Thuế T

6 Chi phí dự phòng (Ccg +  Cqi +  C k +  T L  +  T )  X T ỷ  lệ Cdp

T Ố N G  C Ộ N G Ccg+ Cqi+ C k+ T L  + T + Cdp C tv

N G Ư Ờ I LẶ P N G Ư Ờ I C H Ủ  TRÌ
(ký, họ tên) (kỷ, họ tên)

Chứng chi hành nghề định giá XD hạng số ...

V. Đ Ơ N  G IÁ  N G À Y  C Ô N G  C H U Y Ê N  G IA  T Ư  V Á N  X Â Y  DỤ NG

1. Đơn giá ngày công chuyên gia tư vấn xây dựng tại Bảng 6.3 dưới đây 
là cơ sở để xác định dự toán chi phí tư vấn theo hướng dẫn tại mục II Phụ lục 
này đối với các công việc tư vấn chưa có định mức chi phí hoặc đã có định mức 
chi phí nhưng chưa phù họp.

2. Đon giá ngày công chuyên gia tư vấn xây dựng tại bảng 6.3 dưới đây 
đã bao gồm các khoản bảo hiểm người lao động phải nộp theo quy định, không 
bao gồm các khoản bảo hiểm mà người sử dụng lao động phải nộp cho người lao 
động đã được tính trong chi phí quản lý.
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Bảng 6.3: ĐƠN GIÁ NGÀY CÔNG CHUYÊN GIA T ư  VÁN XÂY DựNG

Nhóm 
chuyên gia Chuyên gia tư  vấn xây dựng Đơn giá/ngày 

công

Nhóm I

- Chuyên gia tư vấn có chuyên môn được đào tạo phù hợp với 
chuyên ngành tư vấn và có từ 15 năm kinh nghiệm trở lên trong 
chuyên ngành tư vấn.

- Chuyên gia tư vấn có bằng thạc sỹ trở lên, có chuyên môn được 
đào tạo phù hợp với chuyên ngành tư vấn và có từ 8 năm kinh 
nghiệm trở lên trong chuyên ngành tư vấn.

- Trưởng nhóm tư vấn hoặc chủ trì tổ chức, điều hành gói thầu tư 
vấn.

Không vượt 
quá 

1.500.000 
đồng/ngày 

công

Nhóm II

- Chuyên gia tư vẩn có chuyên môn được đào tạo phù hợp với 
chuyên ngành tư vân và có từ 10 đên dưới 15 năm kinh nghiệm 
trong chuyên ngành tư vấn.

- Chuyên gia tư vấn có bằng thạc sỳ trở lên, có chuyên môn 
được đào tạo phù hợp với chuyên ngành tư vấn và có từ 5 đến 
dưới 8 năm kinh nghiệm trong chuyên ngành tư vấn.
- Chủ trì một hoặc một số hạng mục thuộc gói thầu tư vấn.

Không vượt 
quá 

1.150.000 
đồng/ngày 

công

Nhóm III

- Chuyên gia tư vấn có chuyên môn được đào tạo phù hợp với 
chuyên ngành tư vấn và có từ 5 đến dưới 10 năm kinh nghiệm 
trong chuyên ngành tư vấn.

- Chuyên gia tư vấn có bàng thạc sỹ trở lên, có chuyên môn 
được đào tạo phù hợp với chuyên ngành tư vấn và có từ 3 đến 
dưới 5 năm kinh nghiệm trong chuyên ngành tư vấn.

Không vượt 
quá 770.000 
đồng/ngày 

công

Nhóm IV

- Chuyên gia tư vấn có chuyên môn được đào tạo phù hợp với 
chuyên ngành tư vân và có dưới 5 năm kinh nghiệm trong chuyên 
ngành tư vấnỄ

- Chuyên gia tư vấn có bằng thạc sỹ trở lên, có chuyên môn 
được đào tạo phù hợp với chuyên ngành tư vấn và có dưới 3 năm 
kinh nghiệm trong chuyên ngành tư vấn.

Không vượt 
quá 580.000 
đồng/ngày 

công



Phụ lục VII
PHUƠNG PHÁP QUY ĐÓI VÓN ĐÀU TU XÂY DựNG

(Kèm theo Thông tư sổ 11/2021/TT-BXD ngày 31 tháng 8 năm 2021
của Bộ trưởng Bộ Xây dựng)

I. NỘI DUNG QUY ĐÓI VÓN ĐÀU T ư  XÂY DỤ NG
1. Chi phí bồi thường, hỗ trợ và tái định cư đà thực hiện từng năm được 

quy đổi do sự biến động cùa các yếu tố trong chi phí bồi thường, chi phí xây 
dựng, chi phí theo dòng tiền và các yểu tố khác có liên quan về mặt bằng giá tại 
thời điểm bàn giao đưa vào khai thác sử dụng.

2. Chi phí xây dựng được quy đổi là tổng các chi phỉ xây dựng đâ thực 
hiện từng năm của công trình (hạng mục công trình) được quy đổi do sự biến 
động của các yểu tố trong chi phí xây dựng (gồm chi phí vật liệu, chi phí nhân 
công, chi phí máy thi công và các khoản mục chi phí còn lại trong chi phí xây 
dựng gồm chi phí gián tiếp, thu nhập chịu thuế tính trước) theo hướng dẫn của 
Bộ Xây dựng về xác định và quản lý chi phí đầu tư xây dựng quy định tại thời 
điểm  bàn giao đưa vào khai thác sử  dụng.

3. Chi phí thiết bị được quy đổi là tổng các chi phí mua sắm thiết bị công 
trình và thiết bị công nghệ; chi phí quản lý mua sắm thiết bị công trình của nhà 
thầu; chi phí mua bản quyền phần mềm sử dụng cho thiết bị công trình, thiết bị 
công nghệ của dự án; chi phí đào tạo và chuyển giao công nghệ; chi phí gia công, 
chế tạo thiết bị phi tiêu chuẩn (nếu có); chi phí lắp đặt, thí nghiệm, hiệu chỉnh; chi 
phí chạy thử thiết bị theo yêu cầu kỹ thuật; chi phí vận chuyển, bảo hiểm; thuế và 
các loại phí, chi phí liên quan khác đã thực hiện từng năm được quy đổi do sự 
biến động của dòng tiền (nội tệ, ngoại tệ) và các yếu tố khác có liên quan về mặt 
bằng giá tại thời điểm bàn giao đưa vào khai thác sử dụng.

4. Chi phí quản lý dự án được quy đổi là giá trị chi phí quản lý dự án đã 
thực hiện từng năm được quy đổi do sự biển động của các yếu tố trong chi phí 
xây dựng và các yếu tố khác có liên quan về mặt bằng giá tại thời điểm bàn giao 
đưa vào khai thác sử dụng.

5. Chi phí tư vấn đầu tư xây dựng được quy đổi là tổng các chi phí tư vấn 
đầu tư xây dựng đã thực hiện từng năm được quy đổi do sự biến động của các 
yếu tổ trong chi phí xây dựng, chi phí theo dòng tiền và các yếu tố khác có liên 
quan về mặt bằng giá tại thời điểm bàn giao đưa vào khai thác sử dụng.

6. Chi phí khác được quy đổi là tổng các chi phí khác đà thực hiện từng 
năm được quy đổi do sự biến động của các yếu tố trong chi phí xây dựng, chi 
phí theo dòng tiền và các yếu tố khác có liên quan về mặt bằng giá tại thời điểm 
bàn giao đưa vào khai thác sử dụng. Đối với dự án đầu tư xây dựng có chi phí lãi
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vay trong quá trình đầu tư thì chi phí này được giữ nguyên vào giá trị quy đổi 
của công trình.

7. Trường hợp giá trị sau khi quy đổi nhỏ hơn giá trị đầu tư đã thực hiện 
được quyết toán thì sử dụng giá trị quyết toán chi phí đầu tư là giá trị quy đổi.

IIẵ TRÌNH T ự  QUY ĐỎI VÓN ĐÀU TU XÂY DựNG
Bước 1 : tổng hợp chi phí bồi thường, hỗ trợ và tái định cư (nếu có); chi 

phí xây dựng; chi phí thiết bị; chi phí quản lý dự án; chi phí tư vấn đầu tư xây 
dựng và chi phí khác đà thực hiện từng năm.

Bưó’c 2: xác định hệ số quy đổi của chi phí bồi thường, hồ trợ và tái định 
cư (nếu có); chi phí xây dựng; chi phí thiết bị; chi phí quản lý dự án; chi phí tư 
vấn đầu tư xây dựng và chi phí khác đã thực hiện tương ứng từng năm về mặt 
bằng giá tại thời điểm bàn giao đưa vào khai thác sử dụng.

Bước 3: xác định và tổng hợp giá trị quy đổi chi phí bồi thường, hồ trợ và 
tái định cư (nếu có); chi phí xây dựng; chi phí thiết bị; chi phí quản lý dự án; chi 
phí tư vấn đầu tư xây dựng và chi phí khác đã thực hiện từng năm về mặt bằng 
giá tại thời điểm bàn giao đưa vào khai thác sừ dụng.

ra .  CÔNG THỨC QUY ĐÓI VÓN ĐÀU TU XÂY DựNG
Quy đổi vốn đầu tư xây dựng xác định theo công thức sau:

0 5 l _ = G qđ + G qđ + G qđ +G3? + G qđ+ G qđ (7.1)XDCT XD TB QLDA TV  K BT.TĐC V, ề 1 /

Trong đó:

- GqđxDCT: chi ph í đầu tư  xây dựng đã được quy đổi;

- GqđxD: chi phí xây dựng đã được quy đổi;
- GqđTB: chi phí th iết bị đã được quy đổi;

- GqđQLDA: chi phí quản lý dự án đà được quy đổi;

- Gqđrv: chi phí tư vấn đầu tư xây dựng đã được quy đổi;
- GqiV: chi phí khác đã được quy đổi;
- GqđBT, TĐC- chi phí bồi thường, hồ trợ  và tái đ ịnh  cư đã được quy đổi.

rvề PHƯƠNG PHÁP QUY ĐỒI VÓN ĐẦU TU XÂY DựNG
Chủ đầu tư căn cứ theo hình thức thực hiện dự án, hình thức giá hợp đồng 

của các gói thầu xây dựng lựa chọn phương pháp dưới đây để thực hiện quy đổi 
vốn đầu tư cho phù hợp.

a. Phương pháp sử dụng hệ số quy đổi.
b. Phương pháp sử dụng chỉ số giá xây dựng.
c. Phương pháp lập dự toán theo khối lượng hoàn thành và giá xây dựng 

công trình tại thời điểm bàn giao đưa vào khai thác sử dụng.
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d. Phương pháp kết hợp các phương pháp nêu tại điểm a, b, c.
4.1. Q uy đỗi chi phí xây dựng

Chi phí xây dựng được quy đổi là tổng chi phí xây dựng đã thực hiện từng 
năm được quy đổi về mặt bằng giá tại thời điểm bàn giao đưa vào khai thác sử 
dụng do sự biến động của các yếu tổ trong chi phí xây dựng (gồm chi phí vật 
liệu, chi phí nhân công, chi phí máy thi công và các khoản mục chi phí còn lại 
trong chi phí xây dựng gồm chi phí gián tiếp, thu nhập chịu thuế tính trước) theo 
hướng dẫn của Thông tư này tại thời điểm bàn giao đưa vào khai thác sử dụng.

Chi phí xây dựng được quy đổi bằng các phương pháp sau:
4.1.1. Phương pháp sử dụng hệ số quy đổi
Quy đổi chi phí xây dựng được thực hiện theo công thức sau:

n

G->xd= 2 g ? dì ( 7 .2 )
i=l

Trong đó:

- Gqd\D¡: chi phí xây dựng công trình thứ i được quy đổi;
- n: số công trình thuộc dự án.

Chi phí xây dựng công trình thứ i (Gqđxoi) được quy đổi xác định theo 
công thức sau:

m
G?dT  I [ ( V L THj x K ^ x H ÎJ  + CNC^ xK NCjxHdN!c) + (MTCTHj xK NiTcjxHd‘TC)] (7.3)

j- i

Trong đó:
- m: số năm tính toán quy đổi (m > 2);

- VLiHj, NC-THj, MTC-THj: chi phí vật liệu, nhân công và máy thi công của 
năm thực hiện thứ j trong chi phí trực tiếp;

- KvLj, K nq , Km tq: hệ số quy đổi chi phí vật liệu, nhân công và m áy thi 
công năm thực hiện thứ j về thời điểm bàn giao;

- HdtvL, HdtNC, HdtMTC: hệ sổ các khoản mục chi phí còn lại trong chi phí 
xây dựng gồm chi phí gián tiếp và thu nhập chịu thuế tính trước được xác định 
theo hướng dẫn của Thông tư này tại thời điểm bàn giao.

Hệ số quy đổi chi phí vật liệu, nhân công và máy thi công (Kvl, KNC, 
K-mtc) trong chi phí trực tiếp đuợc xác định theo các phương pháp sau:

CI. X ác định hệ số  quy đổi chi p h í vật liệu, nhân công, mảy thi công 
(Kựl, Knc, K\rrc) trong chi phí trực tiếp.

- Hệ số quy đối chi phí vật liệu năm thực hiện thứ j (K v L j)  do sự biến động 
giá của một số loại vật liệu chủ yểu về mặt bằng giá tại thời điểm bàn giao của



V I I - 4

công trình, được xác định theo công thức sau:

t-1
Trong đó:
+ GvlBGt: giá loại vật liệu thứ t tại thời điểm bàn giao (t=l-H);
+ GvlTHt: giá loại vật liệu thứ t của năm thực hiện (t= R l);

+ pvlt: tỷ trọng chi phí vật liệu thứ t trong chi phí vật liệu của công trình 
năm thực hiện (t= l-4) và được xác định theo công thức sau:

VL,

X í  <7-4>

3V1_ v Tlli 
‘t I

Z V L rt
t=l

p,vã= , TH1 (7.5)

JTHl

Trong đó:

VLiHt: chi phí loại vật liệu thứ t của năm thực hiện (t=R l).
- Hệ số quy đổi chi phí nhân công năm thực hiện thứ j (KNcj) do sự biến 

động của tiền lương ngày công về mặt bằng giá tại thời điểm bàn giao của công 
trình, được xác định theo công thức sau:

1 nc nc
K 1 + Y UBGI,~UTHỊ, x pnc (7.6)

N C j nc 1
1-1 U T H l

Trong đó:

+ GncBGt: đơn giá nhân công tính cho 1 ngày công cấp bậc thứ t của công 
nhân trực tiếp sản xuất xây dựng tại thời điểm bàn giao (t= R l);

+ GncTHt: đơn giá nhân công tính cho 1 ngày công cấp bậc thứ t của công 
nhân trực tiếp sản xuất xây dựng của năm thực hiện (t=l+l);

+ p nct: tỷ trọng chi phí nhân công cấp bậc thứ t trong chi phí nhân công 
của công trình năm thực hiện (t= R l) và được xác định theo công thức sau:

NCp n c =  THt ( 7 > 7 )

ẻ n c th, 
t=l

Trong đó:

NCthi: chi phí nhân công cấp bậc thứ t của năm thực hiện (t=H l).
- Hệ số quy đổi chi phí máy thi công năm thực hiện thứ j (KMTCj) do sự 

biến động của giá ca máy thi công chủ yếu về mặt bằng giá tại thời điểm bàn 
giao của công trình, được xác định theo công thức sau:

1 ( ~I m tc m tc

K m tCÌ=  1 +  7 - ^ -  ™ ' X p ,m,c ( 7 - 8 )M I  C j  ^  m tc t

l-l UTHt
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Trong đó:

+ GmtcBGt: giá ca máy thi công thứ t tại thời điểm bàn giao (t= R l);

+ GmtcTHt: giá ca máy thi công thứ t của năm thực hiện (t= K l);
+ pmtct: tỷ trọng chi phí máy thi công thứ t trong chi phí máy thi công của 

công trình năm thực hiện (t=l-H) và được xác định theo công thức sau:

Trong đó:

MTCTHt: chi phí máy thi công thứ t của năm thực hiện (t=l-H).
b. Xác định hệ số quy đoi chi p h í vật liệuã nhân công, máy thi 

công (K vl, K nc, Kmtc)  trên cơ sở  chỉ số  giả vật liệu, nhân công và máy thi công  
trong chi p h í trực tiếp.

- Hệ số quy đổi chi phí vật liệu của năm thực hiện thứ j ( K v L j)  được xác 
định theo công thức sau:

Trong đó:
+ IvIbg: chỉ sổ giá vật liệu tại thời điểm bàn giao;

+ IvlTHj: chỉ số giá vật liệu của năm thực hiện thứ j.
- Hệ số quy đổi chi phí nhân công của năm thực hiện thứ j (KNCj) được xác 

định theo công thức sau:

Trong đó:

+ IncBG: chỉ số giá nhân công tại thời điểm bàn giao;

+  I ncTHj: chỉ số giá nhân công của năm thực hiện thứ j.
- Hệ số quy đổi chi phí máy thi công của năm thực hiện thứ j (K .M TCj) được 

xác định theo công thức sau:

t 1 (7.9)

t=l

(7.10)

KNCj= 1 + (7.11)

rillte imtc
v  _  . BO '  THj 

MTCj 1 ymtc
THj

(7.12)

Trong đó:
+ ImtcBG: chỉ số giá máy thi công tại thời điểm bàn giao;

+  I mtcTHj: chỉ số giá máy thi công của năm thực hiện thứ j.
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- Chỉ số giá vật liệu xây dựng (IvI), nhân công xây dựng (Inc), máy thi công 
xây dụng (Imle) tại thời điểm bàn giao và thực hiện được xác định theo tháng, 
quý, năm của công trình theo Thông tư hướng dẫn phương pháp xác định các chỉ 
tiêu kinh tế kỹ thuật và đo bóc khối lượng công trình. Trường hợp không xác 
định chi số giá xây dựng của công trình thì có thể sử dụng chỉ số giá xây dựng 
của địa phương tại nơi xây dựng công trình công bố.

4.1.2. Phương pháp sử dụng chỉ số giá phần xây dựng 
Giá trị quy đổi chi phí đầu tư công trình xây dựng thứ i ( G qđxD i) được xác 

định theo chỉ số giá phần xây dựng theo công thức sau:

Trong đó:
- m: số năm tính toán quy đổi (m > 2);

- TxDj‘. chi phí phần xây dựng thực hiện của năm thứ j;
- K\Dj: hệ số quy đổi chi phí phần xây dựng theo chỉ số giá tại năm thực 

hiện thứ j về thời điểm bàn giao và được xác định theo công thức sau:

Trong đó:
+ IB0: chỉ số giá phần xây dựng của công trình tại thời điểm bàn giao;
+ I iH j:  chỉ số giá phần xây dựng của công trình năm thực hiện thứ j.
- Chỉ số giá phần xây dựng tại thời điểm bàn giao ( I bg)  và thực hiện ( ITHj) được 

xác định theo tháng, quý, năm của công trình theo Thông tư hướng dẫn phương pháp 
xác định các chỉ tiêu kinh tế kỳ thuật và đo bóc khối lượng công trình. Trường hợp 
không xác định chỉ số giá xây dựng của công trình thì có thể sử dụng chỉ số giá xây 
dựng của địa phương tại nơi xây dựng công trình công bố.

4.1.3. Phương pháp lập dự toán theo khối lượng hoàn thành và giá xây 
dựng công trình tại thời điểm bàn giao

Giá trị quy đổi chi phí đầu tư xây dựng công trình được xác định bằng 
phương pháp lập dự toán xây dựng theo hướng dẫn của Thông tư này tại thời 
điểm bàn giao, trong đó:

a. Khối lượng hoàn thành là khối lượng đã được nghiệm thu;
b. Giá xây dựng công trình tại thời điểm bàn giao;
c. Dự toán xây dựng công trình xác định theo quy định tại thời điểm bàn giao.

4.1.4. Trường hợp chi phí xây dựng sử dụng đồng ngoại tệ, phương pháp

m
(7.13)Gxdì =  Z T XDj X KXDj

(7.14)
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quy đôi chi phí xây  dựng xác định trên cơ sở hệ số biến động tỷ giá của đồng 
ngoại tệ/nội tệ tại thời điểm bàn giao so với năm thực hiện có tính đến hệ số 
trượt giá ngoại tệ tại thời điểm bàn giao so với năm thực hiện (tỷ giá của đồng 
ngoại tệ được xác định theo công bố của Sở Giao dịch Ngân hàng Nhà nước 
Việt Nam). Chỉ áp dụng cho phần chi phí xây dựng sử dụng đồng ngoại tệ.

4.2. Quy đỗi chi phí thiết bị
Chi phí thiết bị được quy đổi là tổng các chi phí mua sắm thiết bị công 

trình và thiết bị công nghệ; chi phí quản lý mua sắm thiết bị; chi phí mua bản 
quyền phần mềm sử dụng cho thiết bị công trình, thiết bị công nghệ của dự án; 
chi phí đào tạo và chuyển giao công nghệ; chi phí gia công, chế tạo thiết bị cần 
gia công, chế tạo; chi phí lắp đặt, thí nghiệm, hiệu chỉnh; chi phí chạy thử 
nghiệm thiết bị theo yêu cầu kỹ thuật; bảo hiểm; thuế và các loại phí, chi phí liên 
quan khác đã thực hiện từng năm được quy đổi về mặt bằng giá tại 
thời điểm  bàn giao đưa vào khai thác sử dụng.

Quy đổi chi phí thiết bị được thực hiện theo công thức sau:
n

G ™ = 2 ° ™  ( 7 . 1 5 )
i=l

Trong đó:

- G qdTB¡: chi phí th iết bị thứ i được quy đổi;

- n: số lượng th iế t bị cùa dự án.

Chi phí th iết bị thứ  i (GqđTBi) được quy đổi theo công thức sau:
m m m m /*7 1 s-\

G & = £ G 2Ítbi +  + Z ° f o ¡  +  G?CBH, + O Ä ,  + G &  + £ o ? M j ( 7 -16)
j- l j-1 j-l j-1

Trong đỏ:
- m: số năm tính toán quy đổi (m > 2);
- G qđMTBj: chi phí mua sắm thiết bị công trình và thiết bị công trình của 

năm thứ j đã được quy đổi;
- GqđGCj: chi phí gia công, chế tạo thiết bị cần gia công, chế tạo của năm 

thứ j đã được quy đổi (nếu có);
- GqđLĐj: chi phí lắp đặt, thí nghiệm , hiệu chỉnh, chi phí chạy thử nghiệm  

thiết bị theo yêu cầu kỹ thuật năm thứ j đã được quy đối;

- G qdvcB H ¡: bảo hiểm; thuế và các loại phí, chi phí liên quan khác của thiết 
bị thứ i đã được quy đổi (nếu có);

-  G qđĐTi: chi phí đào tạo và chuyển giao công nghệ của thiết bị thứ i đã 
được quy đổi (nếu có).
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- G qđQLi: chi phí quản lý m ua sắm  thiết bị thứ i đã được quy đổi (nếu có).

- GqđPMj: chi phí mua bản quyền phần mềm sử dụng cho thiết bị công trình 
và thiết bị công nghệ năm thứ j đã được quy đổi (nếu có).

4.2.1. Quy đổi chi phí mua sắm thiết bị
a. Trường hợp thiết bị được mua sắm bằng nội tệ, quy đổi chi phí m ua 

sắm thiết bị được xác định theo lãi suất bình quân của năm thực hiện; hoặc được 
xác định theo báo giá của đơn vị sản xuất hoặc đơn vị cung ứng thiết bị hoặc giá 
thiết bị của công trình có thiết bị tương tự cùng công suất, công nghệ, xuất xứ tại 
thời điểm bàn giao.

Khi quy đổi theo lãi suất bình quân của năm thực hiện thì chi phí mua sắm 
thiết bị năm  thứ j (GqđMTBj) được quy đổi xác định theo công thức sau:

G qđM TBj =  G * m t b j  X  ( l + i bqr  ( 7 . 1 7 )

Trong đó:

- G qtMTBji chi phí m ua sắm  th iết bị năm  thứ  j được quyết toán;

- ibq: m ức lãi suất bình quân của năm  thực hiện (% ) xác định theo thông 
báo của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam;

- m: số năm tính toán quy đổi.
b. Trường hợp thiết bị mua sắm bằng ngoại tệ, quy đổi chi phí mua sắm 

thiết bị được xác định trên cơ sở hệ sổ biến động tỷ giá của đồng ngoại tệ và nội 
tệ tại thời điểm bàn giao so với năm thực hiện có tính đến hệ số trượt giá ngoại 
tệ tại thời điểm bàn giao so với năm thực hiện (tỷ giá của đồng ngoại tệ được 
xác định theo công bố của Sở Giao dịch Ngân hàng Nhà nước Việt Nam); hoặc 
được xác định theo báo giá của đơn vị sản xuất hoặc đơn vị cung ứng thiết bị 
hoặc giá thiết bị của công trình có thiết bị tương tự cùng công suất, công nghệ, 
xuất xứ tại thời điểm bàn giao.

Khi quy đổi trên cơ sở hệ sổ biến động tỷ giá của đồng ngoại tệ và nội tệ 
tại thời điểm bàn giao so với năm thực hiện thì chi phí mua sắm thiết bị của năm 
thứ  j (G qđMTBj) được quy đổi xác định theo công thức sau:

G^MTBj =  G *MTBj X Tgbe X htrg (7 . 18)

Trong đó:
- G qtMTBj: chi phí m ua sắm  thiết bị năm  thứ j quy đổi về đồng nội tệ theo tỷ 

giá năm thực hiện thứ j được quyết toán;
- T gbg: hệ số biến động tỷ giá của đồng ngoại tệ và nội tệ tại thời điểm  bàn 

giao so với năm thực hiện;
- hlrg: hệ số trượt giá ngoại tệ tại thời điểm bàn giao so với năm thực hiện.

4.2.2. Quy đổi chi phí gia công, chế tạo thiết bị cần gia công, chế tạo
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Giá trị quy đổi chi phí gia công, chế tạo cho thiết bị cần gia công, chế tạo 
được tính toán như quy đổi chi phí xây dựng tại mục 3.1 Phụ lục này.

4.2.3. Quy đổi chi phí lắp đặt, thí nghiệm, hiệu chỉnh thiết bị, chi phí chạy 
thử nghiệm thiết bị theo yêu cầu kỹ thuật.

Giá trị quy đổi chi phí lắp đặt, thí nghiệm, hiệu chỉnh, chi phí chạy thử 
nghiệm thiết bị theo yêu cầu kỳ thuật được tính toán như quy đổi chi phí xây 
dựng tại mục 4.1 Phụ lục nàyẵ

4.2Ể4. Quy đổi chi phí bảo hiểm; thuế và các loại phí, chi phí liên quan khác
Giá trị quy đổi chi phí bảo hiểm; thuế và các loại phí, chi phí liên quan 

khác (GqđvcBQi) của thiết bị thứ i được xác định theo công thức:

r-qđ G vcbhì X ( 7 . 1 9 )
VCBHi /->qt MTBi v '

M T B i

Trong đó:

- G qlvcB H i: chi phí bảo hiểm; thuế và các loại phí, chi phí liên quan khác 
thiết bị thứ i được quyết toán;

- GqtMTBi: chi phí m ua sắm  thiết bị thứ  i được quyết toán;

- G qđMTBi: chi phí mua sắm  thiết bị thứ  i sau quy  đổ iẻ

4.2.5. Quy đổi chi phí đào tạo và chuyển giao công nghệ
Đối với trường họp chi phí đào tạo và chuyển giao công nghệ thực hiện 

bàng ngoại tệ thì giá trị quy đổi chi phí đào tạo và chuyển giao công nghệ được 
tính toán tương tự phương pháp quy đổi chi phí mua sắm thiết bị bằng ngoại tệ, 
nêu tại điểm b mục 4.2.1 Phụ lục này. Trường hợp chi phí trên thực hiện bằng nội 
tệ thì giá trị quy đổi (G qđĐTi) của thiết bị thứ i xác định theo công thức như sau:

Gqđ 9 m i_ x GỊỊd (7.20)
ĐTi qt MTBi

MTBi

Trong đó:
- GqW  chi phí đào tạo và chuyển giao công nghệ thiết bị thử i được 

quyết toán;
- G qlMTBi: chi phí m ua sắm  thiết bị thứ  i được quyết toán;

- G qđMTBi: chi phí m ua sắm  thiết bị thứ  i sau quy  đổi.

4.2.6. Quy đổi chi phí quản lý mua sắm thiết bị
Giá trị quy đổi chi phí quản lý m ua sắm  th iết bị thứ  i của nhà thầu (G qđQLi) 

được xác định theo công thức:

Gqt
Gqu= ^ í r - x  G™, (7-21)
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Trong đó:

- G qtQLi: chi phí quản lý mua sắm thiết bị thứ i được quyết toán;
- G qtMTB¡: chi phí mua sắm thiết bị thứ i được quyết toán;
- G qđMTBi: chi phí mua sắm thiết bị thứ  i sau quy đổ iể

4.2.7. Quy đổi chi phí mua bản quyền phần mềm sử dụng cho thiết bị 
công trình, thiết bị công nghệ

Đối với trường hợp chi phí mua bản quyền phần mềm sử dụng cho thiết bị 
công trình, th iết bị công nghệ thực hiện bằng ngoại tệ thì giá trị quy đổi chi phí 
mua bản quyền phần mềm sử dụng được tính toán tương tự phương pháp quy 
đổi chi phí mua sắm thiết bị bàng ngoại tệ, nêu tại điểm b mục 4Ể2.1 Phụ lục 
này. Trường hợp chi phí trên thực hiện bằng nội tệ thì giá trị quy 
đổi (GqđPMj) của chi phí mua bản quyền phần mềm sử dụng cho thiết bị năm thứ j 
được quy đổi theo công thức như sau:

G Ä r G V O + i» , ) ’  <7-22>
Trong đó:

- G^pmj: chi phí mua bản quyền phần mềm sử dụng cho thiết bị công trình, 
thiết bị công nghệ năm thứ j được quyết toán;

- ibq: mức lãi suất bình quân của năm thực hiện (%) xác định theo thông 
báo của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam;

- m: số năm tính toán quy đổi.

4.3. Quy đổi chi phí quản lý dự án
Giá trị quy đổi chi phí quản lý dự án được xác định bằng chi phí quản lý 

dự án được quyết toán nhân với tỷ lệ chi phí xây dựng, thiết bị đã được quy đổi 
so với chi phí xây dựng, thiết bị được quyết toán.

4.4. Quy đối chi phí tư vấn đầu tư xây dựng
Giá trị quy đổi chi phí tư vấn đầu tư xây dựng xác định bàng chi phí tư 

vấn đầu tư xây dựng được quyết toán nhân với tỷ lệ chi phí xây dựng, thiết bị đã 
được quy đổi so với chi phí xây dựng, thiết bị được quyết toán.

4.5. Quy đỗi chi phí khác
Giá trị quy đổi các chi phí khác có tính chất xây dựng xác định bằng dự 

toán, được tính toán như quy đổi chi phí xây dựng tại mục 4.1 Phụ lục này. Giá 
trị quy đổi các chi phí khác còn lại xác định bằng chi phí khác tương ứng được 
quyết toán nhân với tỷ lệ chi phí xây dựng, thiết bị đã được quy đổi so với chi 
phí xây dựng, thiết bị được quyết toán.
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4.6. Quy đổi chi phí bồi thường, hỗ trợ và tái định cư
Chi phí bồi thường, hỗ trợ và tái định cư là một loại chi phí tổng họp 

trong đó có nhiều nội dung như bồi thường về đất, nhà, công trình trên đất, các 
tài sản gắn liền với đất, trên mặt nước và các chi phí bồi thường khác theo quy 
định; các khoản hỗ trợ khi nhà nước thu hồi đất; chi phí tái định cư; chi phí tổ 
chức bồi thường, hồ trợ  và tái định cư; chi phí sử dụng đất trong thời gian xây 
dựng... tùy theo điều kiện, quy mô và tính chất của công trình mà mỗi dự án có 
những chi phí khác nhau. Khi quy đổi chi phí này cần phải phân loại các khoản 
mục chi phí theo tính chất của từng công việc để thực hiện quy đổi cho phù hợp.

Giá trị quy đổi chi phí bồi thường (về đất, nhà, công trình trên đất, các tài 
sản gắn liền với đất, trên mặt nước... và các chi phí bồi thường khác theo quy 
định) được xác định trên cơ sở hướng dẫn của cấp thẩm quyền tại thời điểm bàn 
giao đưa vào khai thác sử dụng; hoặc tham khảo, sử dụng chi phí bồi thường của 
khu vực công trình tại thời điểm bàn giao đưa vào sử dụng. Các khoản mục còn 
lại tùy theo tính chất, nội dung công việc cụ thể có thể sử dụng các phương pháp 
nói trên để tính toán xác định giá trị quy đổi cho phù họp.

V. MẢU BÁO CÁO QUY ĐỚI VÓN ĐÀU TƯ XÂY DựNG

ĐƠN VỊ THỤC HIỆN CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

(Số hiệu văn bản) ... ngàv... tháng... năm
V /v :  Q u y  đ ổ i  c h i  p h í  đ ầ u  t ư  x â y  
dựng công trình........

BÁO CÁO KÉT QUẢ QUY ĐỐI VỐN ĐẦU TƯ XÂY DựNG

Công tr ìn h :..................................................................
Địa đ iểm :....................................................................
Kính g ử i: ..........................................................................

Thực hiện nhiệm vụ quy đổi vốn đầu tư xây dựng, (tên cơ quan thực hiện) 
báo cáo kết quả tính toán quy đổi vốn đầu tư xây dựng như sau:

l ẻ Thông tin chung về dự án
- Tên dự án, công trình; địa điểm xây dựng, đặc điểm, quy mô, quá trình 

thực hiện dự án,...;
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2. C ăn cứ  tính  toán quy đối vốn đầu tư  xây dựng
- Luật Xây dựng;
- Nghị định về quản lý dự án đầu tư xây dựng;
- Nghị định về quản lý chi phí đầu tư xây dựng;
- Thông tư hướng dẫn xác định và quản lý chi phí đầu tư xây dựng;
- Thông tư hướng dẫn quyết toán chi phí đầu tư công trình xây dựng;
- Hồ sơ báo cáo quyết toán dự án đầu tư xây dựng công trình;
- Các văn bản liên quan khác,..ẳẳ
3. Phương p h áp  quy đổi vốn đầu tư  xây dựng
Việc quy đổi vốn đầu tư xây dựng công trình được thực hiện theo hướng 

dẫn của Bộ trưởng Bộ Xây dựng tại Thông tư ....

4ẵ K ết quả quy đổi vốn đầu tư  xây dựng
Theo các căn  cứ  và phương pháp nêu trên, giá trị quy đổi vốn đầu tư  xây 

dựng công trình được tổng hợp như sau:

Đỡ« vị tính: .ệỉ

STT Nội dung Giá trị quyết toán Giá trị quy đỗi

[1] [2] [3] [4]
1 Chi phí bồi thường, hỗ trợ và tái định cư

2 Chi phí xây dựng

3 Chi phí thiết bị

4 Chi phí quàn lý dự án

5 Chi phí tư vấn đầu tư xây dựng

6 Chi phí khác

Tổng cộng

(Phụ lục số kèm theo) 
5. K et luận và kiến nghị

nhận:
- N h ư  t r ê n ;

- L ư u .

ĐƠN VỊ THỤ C HIỆN
(Kỷ, ghi rõ họ tênẽ chức vụ và đóng dấu)



Bảng 1: TÓNG HỌP GIÁ TRỊ QUY ĐÓI VỐN ĐÀU T ư  XÂY DỤNG
Công trình:..........................................................................
Địa điểm :...........................................................................

Đơn vị tính: , ể.
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STT Nội dung chi phí Giá trị 
quyết toán

Giá trị 
quy đổi Ghi chú

[1] [2] [3] [4] [5]
I Chi phí bồi thường, hồ trợ và tái định cư Bảng 2
II Chi phí xây dựng Bảng 3
III Chi phí thiết bị Bảng 4
IV Chi phí quản lý dự án Bảng 5
V Chi phí tư vấn đầu tư xây dựng Bảng 6
VI Chi phí khác Bảng 7

Tổng cộng ....

Báng 2: TÓNG HỢP GIÁ TRỊ QUY ĐỎI CHI PHÍ BÒI THƯỜNG, HỎ TRỢ VÀ
TÁI ĐỊNH CU

Đơn vị tính: ...

STT Nội dung chi phí Giá trị quyết toán Giá trị quy đối Ghi chú

[1] [2] [3] [4] [5]
1 Chi phí... .... ễ... , .ếề

... ...

Tổng cộng . . ệ. .... ....

Bảng 3: TỐNG HỢP GIÁ TRỊ QUY ĐÓI CHI PHÍ XÂY DựNG
Đơn vị tinh: ...

STT Nội dung chi phỉ Giá trị quyết toán Giá trị quy đổi Ghi chú

[1] [2] [3] [4] [5]
1 Công trình 1 ẻ.ề. ểế.. . . .Ề

2 Công Irình 2 .... .... ệ..ệ

i Công trình i

. .ề ...

n Công trình n . . .ế .ẽ.. ....

Tỗng cộng . ễ.. .... ....
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Bảng 4: TỎNG HỢP GIÁ TRỊ QUY ĐÓI CHÍ PHÍ THIÉT BỊ
Đơn vị tính: ...

STT Nội dung chi phí Giá tri •
quyết toán

Giá trị 
quy đổi

Ghi
chú

[1] [2] [3] [4] [5]
1 Thiết bị 1 .... —

+ Chi phí mua thiết bị .... ..ễ. ....
+ Chỉ phí gia công, chế tạo thiết bị cần gia công, 
chế tạo .... ế... ....

+ Chỉ phỉ lắp đặt, thí nghiệm, hiệu chỉnh, chi phí 
chạy thử nghiệm thiết bị theo yêu cầu kỹ thuật

.ẵ.. ..ệ.

+ Chi phí bảo hiểm: thuế và các loại phí, chi phí 
liên quan khác .... Ề...

+ Chi phí đào tạo và chuyển giao công nghệ .... .... ẽ...
+ Chi phỉ quản lý mua sắm thiết bị ..Ệ. .... ễề..
+ Chi phí chi ph ỉ mua bản quyền phần mềm sử 
dụng cho thiết bị công trình, thiết bị công nghệ 
của dự án

.ắẾ. .... ....

2 Thiết bị 2 Ể... .ễ.. ....
+ Chi phí mua thiết bị .... ...ễ ...ẽ
+ Chi phí gia công, chế tạo thiết bị .... .... ....
+ Chi phí lắp đặt, thí nghiệm, hiệu chỉnh, chi phí 
chạy thử nghiệm thiết bị theo yêu cầu kỹ thuật ...ề .... ....

+ Chi phí bảo hiểm: thuế và các loại phỉ, chi phí 
liên quan khác ...ẵ ẵ... ....

+ Chi phí đào tạo và chuyển giao công nghệ .... ẵ..ể ....
+ Chi phí quản lý mua sắm thiết bị .... ..ẽ.
+ Chi phí chi phí mua bản quyền phần mềm cho 
thiết bị công trình, thiết bị công nghệ ắ... ....

ằ.. .... .... .... ệ...
n Thiết bị n .ẳt. .... -ẵế.
... .... .... —

Tổng cộng .... .... ...ẵ



Bảng 5: TÓNG HỢP GIÁ TRỊ QUY ĐÓI CHI PHÍ QUẢN LÝ DỤ ÁN

VII-  15

Đơn v ị  tính: ...

STT Nội dung chi phí Giá trị quyết toán Giá trị quy đổi Ghi chú

[1] [2] [3] [4] [5]
1 Nội dung chi phí .... ....
.ẵ. ...

Tổng cộng ..ề. .... ....

Bảng 6: TÓNG HỢP GIÁ TRỊ QUY ĐỐI CHI PHÍ TU VÁN ĐẦU T ư
XÂY DỤNG

Đơìì vị tính: ...

STT Nội dung chi phí Giá trị quyết 
toán

Giá trị quy 
đổi

Ghi
chú

[1] [2] [3] [4] [5]
1 Nội dung chi phí .ểề. ....
... ...

Tổng cộng .... .... ....

Bảng 7: TÓNG HỢP GIÁ TRỊ QUY ĐÓI CHI PHÍ KHÁC

Đơn vị tính: . . .

STT Nội dung chi phí Giá trị quyết 
toán Giá trị quy đổi Ghi chú

[1] [2] [3] [4] [5]
1 Nội dung chi phí 

Tổng cộng

... ...



Phụ lục v m
MẲU CÔNG BÓ GIÁ VẬT LIỆU XÂY DỤNG, ĐƠN GIÁ NHÂN CÔNG XÂY DựNG,

GIÁ CA MÁY VÀ THIÉT BỊ THI CÔNG
(Kèm theo Thông tư số 11/2021/TT-BXD ngày 31 thảng 8 năm 2021

của Bộ trưởng Bộ Xây dựng)

Mẩu số 01: Công bố giá vật liệu xây dựng quý (tháng)....năm ...Ể 
trên địa bàn tỉnh/thành phố........

Đơn vị tính: . ễ.

STT
Loại 

vật liệu 
xây dựng

Đơn vị 
tính

Tiêu chuẩn kỹ 
thuật/ quy 

cách/ nhà sản 
xuất/ xuất xứ

Giá theo khu vực/ thành phố/ quận/ 
huyện (trirớc thuế VAT)

Khu vực 1 • • • Khu vực n

[1] [2] [3] [4] [5] [...] [...]
1 Vật liệu 1

n Vật liệu n

Ghi chú:
- Việc phân chia vùng/ khu vực để công bố giá vật liệu xây dựng theo đặc 

điểm của địa phương;
- Cột số [4]: thông tin về tiêu chuấn kỳ thuật/ quy cách/ nhà sản xuất/ xuất 

xứ (nếu có).
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Mầu số 02: Công bố đơn giá nhân công xây dựng năm.ệ.ễ 
trcn địa bàn tỉnh/thành phố........

Đơn vị tính.ằ . . .

STT Nhóm Cấp
bậc

Đon giá nhân công xây dựng bình 
quân theo khu vực

Vùng/ Khu 
vực 1 • • •

Vùng/ Khu 
vực n

[1] [2] [3] [4] [...] [■•■]
I Nhóm nhân công xây dựng

1.1 Nhóm I
1.2 Nhóm II
1.3 Nhóm III
1.4 Nhóm IV

+ Nhóm vận hành máy, thiết bị thi 
công xây dựng.

+ Nhóm lái xe các loại

II Nhóm nhân công khác
2.1 Vận hành tàu, thuyền

+ Thuyền trường, thuyền phó
+ Thủy thủ, thợ máy
+ Máy trưởng, máy I, máy II, điện 
trưởng, kỳ thuật viên cuốc 1, kỳ 
thuật viên cuốc II tàu sông
+ Máy trường, máy I, máy II, điện 
trường, kỹ thuật viên cuốc I, kỳ 
thuật viên cuốc II tàu biển

2.2 Thợ lặn
2.3 Kỹ sư
2.4 Nghệ nhân

Ghi chú: Việc phân chia vùng/ khu vực để công bố đon giá nhân công 
theo đặc điểm của địa phương phù hợp với quy định phân vùng của Chính phủ.
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Mẩu số 03: Công bố giá ca máv và thiết bị thi công năm .ế..trên địa bàn tỉnh/thành phố

STT Mã
hiệu Loại máy và thiết bị

Số
ca

năm

Định mức (%) Định mức 
tiêu hao 

nhiên liệu, 
năng lưọiig 

(1 ca)

Nhân
công
điều

khiển
máy

Nguyên 
giá tham 

khảo 
(1000 
VNĐ)

Chi phí 
nhiên 
liệu 

(đồng/ 
ca)

Chỉ phí 
nhân công 
điều khiển
máy vùng/ 
khu vực... 
(đồng/ ca)

Giá ca 
máv 

vùng/ khu 
vực... 

(đồng/ ca)

Khấu
hao

Sửa
chữa

Chi
phí

khác

[1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] [8] [9] [10] [11] [ẵ..] [ễ..]
A MÁY VÀ THIẺT BỊ THI CÔNG XÂY DựNG
I M Á Y  T H I C Ó N G  Đ Á T  V À  LU  L È N

1.1
M áy  đào  m ộ t gàu, bán h  xích  
0 ,4 m 3

...
II M Á Y  N Â N G  C H U Y Ê N

2.1 C ần trục ô tô  sứ c nân g  3t

III M Á Y  V À  T H IÉ T  BỊ G IA  C Ó  N È N  M Ó N G

3.1
M áy đ ó n g  cọc tự  hành  bán h  x ích  
trọng  lư ợng  đ ầu  búa 1,2t

IV M Á Y  SẢ N  X U Á T  V Ậ T  L IỆ U  X À Y  D ự N G

4.1 M áy  trô n  b ê  tô n g  d u n g  tích  250 
lít

...
V M Á Y  V À  T H IẾ T  B Ị T H I C Ô N G  M Ặ T
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STT Mã
hiệu Loại máy và thiết bị

Số
ca

năm

Định mức (%) Định mức 
tiêu hao 

nhiên liệu, 
năng lượng 

(1 ca)

Nhân
công
điều

khiển
máy

Nguvên 
giá tham 

khảo 
(1000 
VNĐ)

Chi phí 
nhiên 
liệu 

(đồng/ 
ca)

Chi phí 
nhân công 
điều khiển 
máy vùng/ 
khu vực... 
(đồng/ ca)

Giá ca 
máy 

vùng/ khu 
vực... 

(đồng/ ca)

Khấu
hao

Sửa
chữa

Chi
phí

khác

[1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] [8] [9] [10] [11] [ . . . ] [•••]
Đ Ư Ờ N G  B ộ

5 ếl
M áy  phun  n hự a đư ờ n g  cô n g  suất 
190cv

V I P H Ư Ơ N G  T IỆ N  V Ậ N  T Ả I Đ Ư Ờ N G  BỘ

6.1 Ô  tô  vận tải thùng  tải trọng  l ,5 t

V II M Á Y  K H O A N  Đ Ấ T  Đ Á

7.1
M áy  khoan  đất đá, cầm  tay  
đ ư ờ n g  k ính  khoan D < 42m m  
(động  cơ  đ iện  — l,2 k W )

V III M Á Y  V À  T H IÉ T  BỊ Đ Ộ N G  Lực
8.1

M áy phát đ iện  lưu đ ộ n g  cô n g  
su ấ t 37 ,5  kV A

IX
M Á Y  V À  T H IÉ T  B Ị T H I C Ô N G  C Ồ N G  
T R ÌN H  T H Ủ Y

9.1 Sà lan tải trọng  200t
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STT Mã
hiệu Loại máy và thiết bị

Số
ca

năm

Định mức (%) Đinh mức 
tiêu hao 

nhiên liệu, 
năng Iưọ’ng 

(1 ca)

Nhân
công
điều

khiển
máy

Nguyên 
giá tham 

khảo 
(1000 
VNĐ)

Chi phí 
nhiên 
liệu 

(đồng/ 
ca)

Chi phí 
nhân công 
điều khiển 
máy vùng/ 
khu vực..ẽ 
(đồng/ ca)

Giá ca 
máy 

vùng/ khu 
vực.ề. 

(đồng/ ca)

Khấu
hao

Sửa
chữa

Chi
phí

khác

[1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] [8] [9] [10] [11] [...] [...]

X
M Ả Y  V À  T H IÉ T  BỊ T H I C Ô N G  T R O N G  
H À M

10.1
M áy xúc  chuyên  dù n g  tro n g  hầm  
dung  tích  gầu  0 ,9 m 3

X I M Ả Y  V À  T H IÉ T  B Ị T H I C Ô N G  Đ Ư Ờ N G  
Ố N G , Đ Ư Ờ N G  C Á P N G Ầ M

l l ếl
M áy  n ân g  T O -12-24 sứ c nâng  
15t

.Ế.
X II M Á Y  V À  T H IẾ T  B Ị T H I C Ô N G  K H Á C

12.1 M áy b ơm  nư ớc, đ ộ n g  cơ  đ iện  — 
công  su ấ t 1,1 kw

...

B MÁY VÀ THIẾT BỊ CHUYÊN DÙNG KHẢO SÁT, THÍ 
NGHIỆM

I M Á Y  V À  T H IÉ T  BỊ K H Ả O  S Á T

l ềl Bộ k h o an  tay
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STT Mã
hiệu Loại máy và thiết bị

Số
ca

năm

Định mức (%) Đinh mức 
tiêu hao 

nhiên liệu, 
nănglưọng  

(1 ca)Ế

Nhân
công
điều

khiển
máy

Nguvên 
giá tham 

khảo 
(1000 
VNĐ)

Chi phí 
nhiên 
liệu 

(đồng/ 
ca)

Chi phí 
nhân công 
điều khiển
máy vùng/ 
khu vực.ế. 
(đồng/ ca)

Giá ca 
máy 

vùng/ khu 
vực... 

(đồng/ ca)

Khấu
hao

Sửa
chữa

Chi
phí

khác

[1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] [8] [9] [10] [11] [...] [...]

II
M Á Y  V À  T H IÉ T  BỊ T H Í N G H IỆ M  V Ậ T  
LIỆU, CÁU KIỆN VÀ KÉT CÁU XÂY DựNG

2.1 C ần B elkenm an

III
M Á Y  V À  T H IÉ T  BỊ T H Í N G H IỆ M  Đ IỆ N , 
Đ Ư Ờ N G  D Â Y  V À  T R Ạ M  B IẾ N  Á P

3.1 Bộ tạo  nguồn 3 pha

G hi chú: Chi phí nhân công điều khiển  m áy và th iết bị theo vùng/ khu vực công bổ theo đặc đ iểm  của địa phương.



Phụ lục IX
DANH M ỤC HÒ s o  XIN Ý KIÉN CHỈ SÓ GIÁ XÂY DỤNG

(Kèm theo Thông tư sổ 11/2021/TT-BXD ngày 31 tháng 8 năm 2021
của Bộ trưởng Bộ Xây dựng)

1. Văn bản của chủ đầu tư gửi cơ quan nhà nước có thẩm quyền về việc 
xin ý kiến về chỉ số giá xây dựng;

Trong đó nêu rõ các nội dung: về thời điểm gốc và thời điểm tính toán chỉ 
số giá xây dựng; về cơ cấu/tỷ trọng chi phí (vật liệu, nhân công, máy thi công, 
các loại vật liệu chủ yếu ...) trên cơ sở dự toán được duyệt/giá hợp đồng;

2. Quyết định phê duyệt dự án đầu tư xây dựng và các Quyết định điều 
chỉnh dự án (nếu có);

3. Thỏa thuận về nguồn chỉ số giá xây dựng, công thức điều chỉnh giá 
trong hợp đồng thi công xây dựng;

4. Hồ sơ năng lực của đơn vị tư vấn tính toán chỉ số giá xây dựng;

5. Hồ sơ tính toán chỉ số giá xây dựng bao gồm: căn cứ, thông tin, dừ liệu 
để xác định giá vật liệu, giá nhân công, giá ca máy sừ dụng để tính toán chỉ sổ 
giá xây dựng và file mềm tính toán chỉ số giá.



Phụ lục X
MẢU BÁO CÁO THÁM TRA, THÁM ĐỊNH TÓNG MÚC ĐẦU Tư, 

DỤ TOÁN XÂY DỤNG CÔNG TRÌNH
(Kèm theo Thông tuẵ sổ 11/2021/TT-BXD ngày 31 tháng 8 năm 2021

của Bộ trưởng Bộ Xây dụng)

Mau số 01 Báo cáo kết quả thẩm tra tổng mức đầu tư xây dựng

Mầu số 02
Thông báo ý kiến thẩm định tổng mức đầu tư xây dựng của cơ quan 
chuyên môn về xây dựng

Mầu số 03
Báo cáo kết quả thẩm định tổng mức đầu tư xây dựng làm cơ sở phê 
duyệt tổng mức đầu tư

Mâu sô 04 Báo cáo kết quả thẩm tra dự toán xây dựng công trình

Mau số 05
Thông báo ý kiến thẩm định dự toán xây dựng công trình của cơ 
quan chuyên môn về xây dựng

Mau số 06
Báo cáo kết quả thẩm định dự toán xây dựng công trình làm cơ sở 
phê duyệt dự toán

Ghi chú:
- Sử dụng các mẫu 01, 02, 03 trong trường hợp có yêu cầu thẩm tra/thẩm 

định tổng mức đầu tư độc lập.
- Sử dụng các mẫu 04, 05, 06 trong trường hợp có yêu cầu thẩm tra/thẩm 

định dự toán xây dựng công trình độc lập.



Mẩu số 01: Báo cáo kết quả thẩm tra tổng mức đầu tư xây dựng

ĐƠN VI THÁM TRA C0 NG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

(Sổ hiêu vàn bản) " TT .v . • . , '  n g ày ... tháng ... năm
V/v: Kêt quả thâm tra tông mức

đ ầ u  t ư ..............

BÁO CÁO KẾT QUẢ THÁM TRA TÓNG MỨC ĐẦU TƯ XÂY DựNG
Dự á n : ...................................................................................................................
Địa đ iể m :.............................................................................................................

Kinh gửi: (Tên Chủ đầu tu)

Theo đề nghị của (tên Chủ đầu tư) về việc thẩm tra tổng mức đầu tư xây 
dựng (tên dự án) và hợp đồng (số hiệu hợp đồng). Sau khi nghiên cứu hồ sơ, 
(đơn vị thẩm tra) có ý kiến như sau:

1. Khái q u á t về dự  án
- Tên dự án, công trình; địa điểm xây dựng, quy mô, thời gian thực hiện,...;

- Chủ đầu tư; đơn vị tư vấn lập dự án,ễ..;
- Quá trình thực hiện công tác chuẩn bị dự án.

2. Các cơ sỏ’ pháp  lý và tài liệu sử dụng trong thẩm  tra
- Pháp luật về xây dựng (Luật Xây dựng, Nghị định về quản lý dự án đầu tư 

xây dựng; Nghị định về quản lý chi phí đầu tư xây dựng; Các Thông tư hướng 
dẫn Nghị định);

- Pháp luật về đầu tư công (đổi với các dự án sử dụng vốn đầu tư công);
- Pháp luật về p p p  (đối vói các dự án đầu tư  theo phương thức đổi tác công tư);

- Các văn bản pháp lý và tài liệu khác có liên quan đến xác định tổng mức 
đầu tư.

3. Hồ sơ, tài liệu của dự án
- Quyết định phê duyệt chủ trương dự án;
- Hồ sơ dự án (bao gồm thuyết minh BCNCKT, chi tiết tính toán tổng mức 

đầu tư, thuyết minh thiết kế cơ sở, thiết kế cơ sở);
- Kết quả thẩm tra thiết kế cơ sở (nếu có);
- Hồ sơ tài liệu và các văn bản pháp lý của dự án;
- Các hồ sơ, tài liệu khác liên quan đến dự án.

4. Nhận xét về cơ sở pháp lý và hồ sơ tổng mức đầu tư  xây dụng
- Nhận xét về cơ sở pháp lý lập tổng mức đầu tư;
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- Nhận xét về phương pháp lập tổng mức đầu tư xây dựng được lựa chọn 
tính toán;

- Nhận xét về các cơ sở để xác định các khoản mục chi phí trong tổng mức 
đầu tư xây dựng;

- Kết luận về đủ hay không đủ điều kiện thẩm tra.
5. Nguycn tắc thầm tra
- Phạm vi thực hiện thẩm tra, các nội dung không thực hiện thẩm tra (nếu 

có), lý d o ẵẾ.ẻ

- v ề  phương pháp xác định tổng mức đầu tư;
- v ề  cơ cấu, nội dung các khoản mục chi phí trong tổng mức đầu tư;
- Cơ sở  xác định khối lượng, định mức, đơn giá trong tổng mức đầu tư;
- Cơ sở  xác định các khoản mục chi phí trong tổng mức đầu tư;

6. Kết quả thấm tra
- Sự phù họp của các căn cứ pháp lý để xác định tổng mức đầu tư xây dựng;
- Sự phù hợp của tổng mức đầu tư xây dựng với sơ bộ tổng mức đầu tư xây 

dựng trong Báo cáo nghiên cứu tiền khả thi hoặc chủ trương đầu tư  được phê duyệt;

- Sự phù họp của phương pháp xác định tổng mức đầu tư xây dựng trên cơ 
sở mức độ chi tiết của thiết kế cơ sở với đặc điểm, tính chất, yêu cầu kỹ thuật, 
công nghệ và  các yêu cầu cần thiết khác của dự án;

- Kiểm tra sự hợp lý, phù hợp với quy định, hướng dẫn của nhà nước đổi 
với các chi phí trong  tổng mức đầu tư  xây  dựng; sự đầy đủ của các khối lượng 
quy m ô công suất, năng lực phục vụ, sử  dụng để xác định tổng m ức đầu tư  xây 
dựng so với th iế t kế cơ sở của dự  án; việc áp dụng, tham  khảo hệ thống định 
mức xây dựng, giá xây dựng, chỉ số giá xây dựng, suất đầu tư  do cơ  quan nhà 
nước có thầm  quyền công bố; sự phù hợp trong việc vận dụng, tham  khảo dừ 
liệu về chi ph í của các dự án, công trình tương tự, mặt bằng giá thị trường và các 
công cụ cần th iế t khác để xác định tổng m ức đầu tư xây dựng.

Dựa vào các căn cứ và nguyên tắc nêu trên thì giá trị tổng m ức đầu tư  xây 
dựng (tên dự  án) sau thẩm  tra như sau:
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Đơn vị tinh: . . ề

STT Nội dung chi phí Giá trị sơ 
bộ TMĐT

Giá trị đề 
nghị thẩm 

tra

Giá trị 
thẩm tra

Tăng,
giảm
(+/-)

[1] [2] [3] [4] [5] [6]

1 Chi phí bồi thường, hỗ trợ và 
tái định cư

2 Chi phí xây dựng

3 Chi phí thiết bị

4 Chi phí quản lý dự án

5 Chi phí tư vấn đầu tư xây dựng

6 Chi phí khác

7 Chi phí dự phòng

Tổng cộng

(có phụ lục chi tiết kèm theo)

7. Nguyên nhân tăng, giảm tổng mức đầu tư
(Nêu và phân tích nguyên nhân tăng, giảm chù yếu của các chi phí trong 

tổng mức đầu tư)

8. Kết luận và kiến nghị

NGƯỜI THẨM TRA
(kỷ, họ tên)

C hử n g  chi hành nghề đ ịnh  g iá X D  hạng  số ...

NGƯỜI CHỦ TRÌ
(kỷ, họ tên)

Nơi nhận:
-  Như trên;
- Lưu.

ĐƠN VỊ THẨM TRA
(Kỷ, ghi rõ họ tên, chức vụ và đóng dấu)
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Mẩu số 02: Thông báo ý kiến thẫm  định tổng mức đầu tư  xây dựng của
cơ quan chuycn môn về xây dựng

ĐƠN VI TH Á M  ĐINH C Ộ NG HÒA ^  H(? 1 CHỦ NGHĨA VIỆ T NAM 
-------- ---------------- -—  Độc lập - T ự  do - Hạnh phúc

(Sô hiệu văn bản) ngày... thảng .ệ. năm 
V/v: Thông báo ý kiến thẩm định 

tổng mức đầu tư dự án........

Kinh gửi: (Tên đơn vị yêu cầu thẩm định)

Thực hiện nhiệm vụ của (cơ quan chuyên môn về xây dựng) theo phân cấp, 
trên cơ sờ đề nghị của (tên đơn vị yêu cầu thẩm định) tại Tờ trình số... về việc 
thẩm định tổng mức đầu tư xây dựng (tên dự án). Sau khi nghiên cứu hồ sơ, (tên 
cơ quan chuyên môn về xây dựng) có ý kiến như sau:

1. Thông tin chung về dự  án
- Tên dự án, công trình; địa điểm xây dựng, quy mô, thời gian thực hiện,... 

công trình;
- Chủ đầu tư; các đơn vị tư vấn khảo sát, lập dự án, thẩm tra tổng mức đầu 

tư (nếu có)...;
- Nguồn vốn, giá trị dự kiến tổng mức đầu tư;
- Thời gian thực hiện;
- Quá trình thực hiện công tác chuẩn bị dự án (nếu có).

2Ề Căn cư pháp lý để thực hiện thẩm định, hồ sơ và tài liệu trình thẩm
định

2.1. Căn cứ pháp lý để thực hiện thẩm định
- Pháp luật về xây dựng (Luật Xây dựng, Nghị định về quản lý dự án đầu tư 

xây dựng; Nghị định về quản lý chi phí đầu tư xây dựng; Các Thông tư hướng 
dẫn Nghị định);

- Pháp luật về đầu tư công (đổi với các dự án sử dụng vốn đầu tư công);
- Pháp luật về ppp (đối với các dự án đầu tư theo phương thức đối tác công tư);
- Các văn bản pháp lý khác có liên quan;
2.2. Hồ sơ, tài liệu trình thẩm định
- Tờ trình thẩm định
- Quyết định phê duyệt chủ trương dự án;
- Hồ sơ dự án (bao gồm thuyết minh BCNCKT, chi tiết tính toán tổng mức 

đầu tư, thuyết minh thiết kế cơ sở, thiết kế cơ sở);
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- Kct quả thẩm tra dự án (nếu có);
- Kết quả thẩm định thiết kế cơ sở;
- Hồ sơ tài liệu và các văn bản pháp lý của dự án;
- Các hồ sơ, tài liệu khác liên quan đến dự án;
- Các hồ sơ, tài liệu khác sử dụng trong quá trình thẩm định.
2.3. Hồ sơ năng lực của tổ chức, cả nhân tư vấn tham gia lập, thẩm tra 

TMĐT (nếu cỏ)

3. Ý kiến thẩm  đinh

3.1. Sự đầy đủ, tính hợp lệ cùa hồ sơ trình thẩm định; các căn cứ pháp lý 
để xác định tong mức đầu tư

3.1.1. Sự đầy đủ, tính hợp lệ của hồ sơ trình thẩm định
3ế 1.2. Các căn cứ pháp lý để xác định tổng mức đầu tư
3.2. Sụm phù hợp của tổng mức đầu tư với sơ bộ tổng mức đầu /ỉ/ẵ; phương 

pháp xác định tong mức đầu tư
3.2.1. Sự phù hợp của tổng mức đầu tư với sơ bộ tổng mức đầu tư

3ể2.2. Phương pháp xác định tổng mức đầu tư
3.3ễ về sự phù hợp nội dung tong mức đầu tư trình thẩm định
3.4. Sự tuân thủ các quy định của pháp luật về áp dụng, tham khảo hệ 

thong định mức, giả xây dựng và các công cụ cần thiết khác; việc vận dụng, 
tham khảo dữ liệu về chi phí của các dự án, công trình tương tự để xác định 
tong mức đầu tư.

3.4.1. Đổi với chi phí xây dựng
3.4.2. Đối với chi phí thiết bị
3.4ẳ3ề Đối với chi phí quản lý dự án, chi phí tư vấn đầu tư xây dựng, chi phí 

khác.
3.4.4.ĐỔĨ với chi phí dự phòng
3.5. Một sổ ỷ  kiến khác

4. Kết luận và kiến nghị
- Kết luận về đù/không đủ điều kiện trình Người quyết định đầu tư thẩm 

định, phê duyệt tổng mức đầu tư xây dựngế
- Kiến nghị.

Nơi nhận:
-  Như trên;
- Lưu.

C ơ  QUAN THẨM ĐỊNH
(Kỷ, ghi rõ họ tên, chức vụ và đỏng dấu)
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Mau số 03: Báo cáo kết quả thẩm định tỗng mức đầu tư xây dựng làm cơ sỏ’
phê duyệt tổng mức đầu tư

ĐON VI THẨM ĐINH CỘNG HÒA ^  HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - T ự  do - Hạnh phúc

(SỐ hiệu văn bản) ắẵ.5 ngày ... tháng ... năm
V/v: Báo cáo kết quà thẩm  định

tổng mức đầu t ư ...........

BÁO CÁO KÉT QUẢ THẨM ĐỊNH TỔNG MỨC ĐẦU TU XÂY DỤ NG

Dự á n : ...................................................................................................................
Địa điểm: .............................................................................................................

Kính gửi: (Tên người quyết định đầu tư)

Thực hiện nhiệm vụ của (tên cơ quan chuyên môn thuộc người quyết định 
đầu tư) về việc thẩm định tổng mức đầu tư xây dựng (tên dự án). Sau khi nghiên 
cứu hồ sơ, (tên đơn vị thẩm định) có ý kiến như sau:

1. Khái q u á t về dự  án
- Tên dự án, công trình; địa điểm xây dựng, quy mô, thời gian thực hiện,..ễ công 
trình;

- Chủ đầu tư; các đơn vị tư vấn khảo sát, lập dự án, thẩm tra tổng mức đầu 
tư (nếu có), thẩm định tổng mức đầu tư...;

- Nguồn vốn đầu tư, giá trị dự kiến tổng mức đầu tư;
- Quá trình thực hiện công tác chuẩn bị đầu tư.
2. Các CO' sỏ' pháp  lý và tài liệu sử dụng trong thấm  định

- Pháp luật về xây dựng (Luật Xây dựng, Nghị định về quản lý dự án đầu tư 
xây dựng; Nghị định về quản lý chi phí đầu tư xây dựng; Các Thông tư hướng 
dẫn Nghị định);

- Pháp luật về đầu tư công (đối với các dự án sử dụng vốn đầu tư công);
- Pháp luật về ppp  (đối với các dự án đầu tư theo phương thức đổi tác công tư);
- Các văn bản pháp ỉý khác có liên quan;
- Quyết định phê duyệt chủ trương dự án;
- Hồ sơ dự án (bao gồm thuyết minh B C N C K T ,  chi tiết tính toán tổng mức 

đầu tư, thuyết minh thiết kế cơ sở, thiết kế cơ sở);
- Kết quả thẩm tra dự án (nếu có);
- Kết quả thẩm định thiết kế cơ sở;
- Thông báo ý kiến thẩm định tổng mức đầu tư xây dựng của cơ quan
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chuyên môn về xây dựng (trường hợp cơ quan chuyên môn theo phân cấp tham 
gia thẩm  đ ịnh);

- Hồ sơ tài liệu và các văn bản pháp lý của dự án;
- Các hồ sơ, tài liệu khác liên quan đến dự án; sử dụng trong quá trình thẩm

định.
3. Nội dung thẩm  định tổng mức đầu tư  xây dự ng1
- Kiểm tra sự đầy đủ, tính họp lệ của hồ sơ trình thẩm định tổng mức đầu tư 

xây dựng;

- Kiểm tra, soát xét hồ sơ trình thẩm định tổng mức đầu tư và các hồ sơ 
hoàn thiện, giải trình, bổ sung theo ý kiến thẩm định của cơ quan chuyên môn về 
xây dựng (nếu có) và ý kiến của Tư vấn thẩm tra tổng mức đầu tư (nếu có);

- Kiểm tra sự đầy đủ, phù hợp của việc xác định khối lượng hoặc quy mô, 
công suất, năng lực phục vụ tính toán trong tổng mức đầu tư xây dựng so với 
thiểt kể cơ sở của dự án;

- Xem xét, quyết định việc vận dụng, áp dụng định mức xây dựng, giá xây 
dựng và các công cụ cần thiết khác theo quy định, hướng dẫn của nhà nước để 
tính toán và xác định các chi phí trong tổng mức đầu tư xây dựng đảm bảo sự 
hợp lý, phù hợp của nội dung, thành phần chi phí với quy định, với kế hoạch 
thực hiện dự án, biện pháp thi công xây dựng định hướng, mặt bằng giá xây 
dựng và yêu cầu của dự án.

4. G iải tr ìn h  các ý kiến thấm  định của cơ quan chuyên môn về xây 
dựng (trong trườĩig họp có cơ quan chuyên môn về xây dụng theo phân cấp 
tham gia thẩm định)

- Các nội dung tiếp thu theo ý kiến thẩm định của cơ quan chuyên môn về 
xây dựng;

- Các nội dung không tiếp thu theo ý kiến thẩm định của cơ quan chuyên 
môn về xây dựng; giải trình lý do;

- Các ý kiến khác có liên quan.

5ữ Kết quả thẩm định
Dựa vào các căn cứ và nội dung thẩm định nêu trên thì giá trị tổng mức đầu 

tư xây dựng (tên dự án) sau thẩm định như sau:

1 T rong trư ờ ng  hợp  dự  án không yêu cầu  tham  gia thẩm  định của cơ  quan chuyên m ôn về xây 
dựng theo phân  cấp  thì nội dung thẩm  định  cùa N gười quyết định đầu tư  bao gồm  cả nội dung tại 
mục 3 M ầu sổ  02 Phụ lục này.
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Đơn vị tính: .ế.

STT Nội dung chi phí
Giá trị 
sơ bộ 

TMĐT

Giá trị trình 
thẩm định/giá 

trị sau thẩm tra

Giá trị 
thẩm định

Tăng,
giảm
(+/-)

[1] [2] [3] [4] [5] [6]

1 Chi phí bồi thường, hỗ trợ 
và tái định cư

2 Chi phí xây dựng

3 Chi phí thiết bị

4 Chi phí quản lý dự án

5
Chi phí tư vấn đầu tư xây 

dựng

6 Chi phí khác

7 Chi phí dự phòng

Tổng cộng

(cỏ phụ lục chi tiết kèm theo)

6. Nguyên nhân tăng, giảm và đánh giá việc bảo đảm hiệu quả đầu tư
cùa dự án:

6.1 Nêu và phân tích nguyên nhân tăng, giảm đối với những nội dung chi 
phí tăng, giảm chủ yếu.

6.2 Đánh giá việc bảo đảm hiệu quả đầu tư của dự án theo các chỉ tiêu trên 
cơ sờ giá trị tổng mức đầu tư xây dựng được thẩm định (nếu có).

7. Kết luận và kiến nghị

NGƯỜI THẨM ĐỊNH NGƯỜI CHỦ TRÌ

(kỷ, họ tên) (kỷ, họ tên)

Noi nhân: THỦ TRƯỞNG ĐƠN VỊ THẨM ĐỊNH

(Ký tên, đóng dấu)



X -  10

Mau số 04: Báo cáo kết quả thẩm tra dự toán xây dựng công trình

ĐƠN VI T H Ẩ M  TRA C^ NG  H ÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA V I$ T NAM  
--------- -------------------  Độc lập - T ự  do - H ạnh phúc

(Sô hiệu văn bản) 5 ngày tháng ế-< năm 
V /v :  K ế t  q u à  t h ầ m  t r a  d ự  to á n  

xây dựng công t r ìn h ..........

BÁO CÁO KẾT QUẢ THÁM TRA D ự  TOÁN XÂY DựNG CÔNG TRÌNH

Công trình:.................................................................................................
Địa điểm:....................................................................................................

Kính gũi: (Tên Chủ đầu tư)

Theo đề nghị của (tên Chủ đầu tư) về việc thẩm tra dự toán xây dựng công 
trình (tên công trình) và hợp đồng (số hiệu họp đồng). Sau khi nghiên cún hồ sơ, 
(đơn vị thẩm tra) có ý kiến như sau:

I. Thông tin về công trình/hạng mục công trình thẩm tra
- Tên Dự án;
- Tên công trình;
- Địa điểm xây dựng;
- Loại và cấp công trình/Loại và cấp công trình cao nhất của Dự án;
- Cấp quyết định đầu tư;
- Chủ đầu tư;
- Nguồn vốn đầu tư:
- Thời gian thực hiện;
- Thông tin về các đơn vị tư vấn lập thiết kế, lập dự toán công trình; thẩm 

tra thiết kế xây dựng công trình (nếu có);
- Giá trị dự toán đề nghị thẩm tra.
II. Căn cứ thẩm tra
1. Văn bản quy phạm  pháp luật sử  dụng để thẩm  tra
- Pháp luật về xây dựng (Luật Xây dựng, Nghị định về quản lý dự án đầu 

tư xây dựng; Nghị định về quản lý chi phí đầu tư xây dựng; Các Thông tư hướng 
dẫn Nghị định);

- Pháp luật về đầu tư công (đối với các dự án sử dụng vốn đầu tư công);

- Pháp luật về ppp (đổi với các dự án đầu tư theo phương thức đối tác công 
tư); ~

- Các văn bản quy phạm pháp luật có liên quan khác (như pháp luật về
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phí, lệ phí,..ẻ.);
- Các cơ sở pháp lý xác định các yếu tố đầu vào sử dụng để thẩm tra dự 

toán xây dựng.
2. Hồ sơ, tài liệu của công trình/dự án:
- Hồ sơ dự án đã phê duyệt (Quyết định phê duyệt dự án, báo cáo nghiên 

cứu khả thi của Dự án, các tài liệu pháp lý của dự án);
- Kết quả thẩm tra thiết kế (nếu có);
- Hồ sơ tài liệu xác định chi phí của các công việc đã thực hiện (Các hợp 

đồng đã thực hiện, quyết định phê duyệt dự toán, kế hoạch lựa chọn nhà thầu,..Ể).
III. Nhận xét về hồ sơ đề nghị thẩm tra

- Nhận xét về thành phần hồ sơ, sự đầy đủ, rõ ràng cùa các hồ sơ đề nghị 
thẩm tra;

- Nhận xét về tính họp lệ của hồ sơ đề nghị thẩm tra, bao gồm: trình tự 
xác lập các hồ sơ, năng lực đơn vị tư vấn;

- Nhận xét về việc sử dụng các căn cứ pháp lý làm cơ sở xác định dự toán 
xây dựng công trình.

IV. Nguyên tắc thẩm tra
- Phạm vi thẩm tra, các nội dung không thực hiện thẩm tra (nếu có), lý do,.ề
- v ề  phương pháp xác định dự toán xây dựng công trình;
- v ề  cơ cấu, nội dung các khoản mục chi phí trong dự toán xây dựng công trình;

- Cơ sở xác định khối lượng, định mức, đơn giá trong dự toán xây dụng công
trình;

- Cơ sở xác định các khoản mục chi phí trong dự toán xây dựng công trình;

V. Kết quả thẩm  tra
1Ệ Đánh giá sự tuân thủ quy định của pháp luật khi xác định các thành 

phần chỉ phí của dự  toán xây dụng

1.1. Đánh giá về sự phù hợp của các căn cứ pháp lý để xác định dự toán 
xây dựng công trình.

1.2. Đánh giá về sự phù hợp của nội dung dự toán xây dựng công trình so 
với nội dung tổng mức đầu tư dự án được duyệt và đặc điểm, tính chất, yêu cầu 
của công trình ễ

1.3. Đánh giá về sự phù hợp của phương pháp xác định dự toán xây dựng 
công trình với quy định.

1.4. Đánh giá về cơ sở xác định các thành phần chi phí
a) Sự phù hợp, đầy đủ của khối lượng công tác xây dựng, chủng loại và số 

lượng thiết bị tính toán trong dự toán xây dựng công trình.
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b) Cơ sở xác định đơn giá xây dựng, đơn giá thiết bị, bao gồm:
- Sự tuân thủ trong việc áp dụng, tham khảo hệ thống định mức xây dựng, 

giá xây dựng, chỉ số giá xây dựng do cơ quan nhà nước có thẩm quyền công bố;
- Sự phù họp của giá các yếu tố đầu vào, đơn giá sử dụng xác định dự toán, 

mặt bàng giá thị trường và các công cụ cần thiết khác để xác định dự toán xây 
dựng.

c) Cơ sở xác định các chi phí thuộc chi phí quản lý dự án, chi phí tư vấn, 
chi phí khác, dự phòng phí theo quy địnhẽ

1.5. Trường họp có định mức dự toán mới, định mức dự toán điều chỉnh: 
sự phù hợp của danh mục, phương pháp xác định, trị số hao phí định mức.

2. Kết quả thẩm tra:
2.1. Theo các căn cứ và nguyên tắc nêu trên, giá trị dự toán xây dựng 

công trình (tên công trình) sau thẩm tra như sau:

STT Nội dung chi phí
Giá trị trong 

TMĐT 
được duyệt

Giá trị trong 
dự toán đề 

nghị thẳm tra

Giá trị 
dự toán 
thẩm tra

Tăng,
giảm
(+/-)

[1] [2] [3] [4] [5] [6]
1 Chi phí xây dựng
2 Chi phí thiết bị

3 Chi phí quản lý dự án

4 Chi phí tư vẩn đầu tư xây dựng

5 Chi phí khác

6 Chi phí dự phòng

Tổng cộng

2.2Ế Nguyên nhân tăng, giảm:
(Phân tích, đánh giá nguyên nhân tăng, giảm của các khoản mục chi phí 

so với giá trị dự toán xây dựng công trình đề nghị thẩm tra)
3. Kết luận và kiến nghị
NGƯỜI THẨM TRA NGƯỜI CHỦ TRÌ

(kỷ, họ tên) (ký, họ tên)
C hứ ng  chỉ hành  nghề định giá X D  hạng số  ,ẵ.

Noi nhận:
- Như trên;
- Lưu.

ĐƠN VỊ THẨM TRA
(Ký, ghi rõ họ tên, chức vụ và đóng dấu)
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Mẩu số 05: Thông báo ý kiến thẩm định dự toán xây dựng công trình của
Cơ quan chuyên môn về xây dựng

ĐƠN VỊ THẨM ĐỊNH CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

-------------------  ĐỘC lập - T ự  do - H ạnh phúc
(Số hiệu văn bản) ..ẵ, ngày ... tháng ... năm ...

V/v: thông  b áo  ý k iến  thầm  định  dự  toán 
xây dụ n g  công trình ..........................

Kính gũi: (Tên đơn vị yêu cầu thẩm định)

Thực hiện nhiệm vụ của (cơ quan chuyên môn về xây dựng) theo phân cấp, 
trên cơ sở đề nghị của (tên đơn vị yêu cầu thẩm định) tại Tờ trình sốẳ.. về việc 
thẩm định dự toán xây dụng công trình (tên công trình). Sau khi nghiên cứu hồ 
sơ, (tên cơ quan chuyên môn về xây dựng) có ỷ kiến như sau:

I. Thông tin về dự án, công trình
1. T hông tin chung về dự  án
- Tên Dự án;
- Địa điểm xây dựng;
- Nhóm Dự án, loại và cấp công trình cao nhất của Dự án;
- Cấp quyết định đầu tư;
- Chủ đầu tư;
- Nguồn vốn đầu tư;
- Thời gian thực hiện;
2. Thông tin chung về công trình
- Tên công trình;
- Loại và cấp công trình;
- Thông tin về các đơn vị tư vấn lập thiết kế, lập dự toán công trình; thẩm 

tra thiết kế, thẩm tra dự toán công trình;
- Giá trị dự toán trình thẩm định.
II. Căn cứ pháp lý để thực hiện thẩm định, hồ sơ, tài liệu trình thẩm

định.
1. Căn cứ pháp lý để thực hiện thẩm định.
- Pháp luật về xây dựng (Luật Xây dựng, Nghị định về quản lý dự án đầu 

tư xây dựng; Nghị định về quản lý chi phí đầu tư xây dựng; Các Thông tư hướng 
dẫn Nghị định);
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- Pháp luật về đầu tư công (đối với các dự án sử dụng vốn đầu tư công);
- Pháp luật về ppp (đổi với các dự án đầu tư theo phương thức đổi tác 

công tư);
- Các văn bản quy phạm pháp luật có liên quan khác (như pháp luật về 

phí, lệ phí,....).

2. Hồ sơ, tài liệu trình thẩm định
- Hồ sơ dự án đã phê duyệt (Quyết định phê duyệt dự án, báo cáo nghiên 

cứu khả thi của Dự án, các tài liệu pháp lý của dự án);
- Kết quả thẩm định thiết kế kèm theo hồ sơ thiết kế đã được thẩm định;
- Hồ sơ tài liệu xác định giá trị chi phí của các công việc đã thực hiện 

(Các hợp đồng đã thực hiện, quyết định phc duyệt dự toán, kế hoạch lựa chọn 
nhà thầu,...);

- Báo cáo kết quả thẩm tra dự toán (nếu có), hồ sơ dự toán trình thẩm định;
- Các cơ sờ pháp lý xác định các ycu tố đầu vào sử dụng để xác định dự 

toán xây dựng trình thẩm định.
3. Hồ sơ năng lực của tổ chức, cá nhân tư  vấn (tham gia lập, thẩm tra 

dự toán xây dựng công trình -nếu có)
III. Nguyên tắc thẩm định

IVỄ Ý kiến thẳm định

1. v ề  sự đầy đủ, tính họp lệ của hồ sơ trình thấm định, các căn cứ 
pháp lý đổ xác định dự  toán xây dựng

/. / ế về thành phần hồ sơ trình thẩm định

1.2. về căn cử pháp lý xác định dự toán xây dựng công trình

2. v ề  sự phù họp của dự toán xây dụng công trình vói tổng mức đầu tư 
xây dung đã được phê duyệt và phương pháp xác định dự toán xây dụng.

2.1. về sự phù hợp dự toán xây dựng công trình với tổng mức đầu tư xây 
dựng đà được phê duyệt.

2.2. về sự phù hợp cùa phương pháp xác định dự toán xây dựng

3. v ề  sự phù họp của nộỉ dung dự toán xây dựng công trình vói quy 
định pháp luật áp dụng cho dự án

4. Sự tuân thủ các quy định của pháp luật về áp dụng, tham khảo hệ 
thống định mức, giá xây dựng các công cụ cần thiết khác, việc vận dụng,



tham kháo dü’ lieu ve chi phí cüa các du1 án, cong trinh tmmg tu-

4.1. Dói vó’i chi ph íxáy dung:

4.2. Dói vái chi phí thiét bi:

4.3. Dói vái chi phí quán ly du án, chi phí tu van dan tuxáy dung, chi phí 
khác, chi phí duphóng

5. Y kién khác

V. Ket luán va kien nghj
- Két luán ve dü/khóng dü diéu kién phé duyet du toan xáy dung cóng trinh;
- Kién nghi;
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N ffi n h an :
- N h u  t r e n ;
- Liru.

CO QUAN THÁM DINH
(Ky, ghi rd ho ten, chúc vu va dóng dáu)



Mẩu số 06: Báo cáo kết quả thẩm định dự toán xây dựng công trình làm
cơ sở phê duyệt dự toán

ĐƠN VỊ THẨM ĐỊNH CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 
-------------------  ĐỘC lập - T ự  do - H ạnh phúc

(Số hiệu văn bản) .ế., ngày ... tháng ... năm ...
V/v: thẩm  đ ịn h  d ự  to án  xây  d ự n g  
công t r ì n h .............................................

BÁO CÁO KÉT QUẢ THÁM ĐỊNH D ự  TOÁN XÂY DựNG CỒNG TRÌNH
Công trình:.................................................................................................
Địa điểm:....................................................................................................

Kỉnh gửi: ...........................................
Thực hiện nhiệm vụ được giao về việc thẩm định dự toán xây dựng công

trình (tên công trình) trên cơ sở đề nghị cùa .... tại Tờ trình số.... /văn bản số.....
Sau khi nghiên cứu hồ sơ, (đơn vị thẩm định) báo cáo kết quả thẩm định dự toán
xây dựng công trình.......... như sau:

Iề Thông tin về công trình/hạng mục công trình thẩm định
- Tên Dự án;
- Tên công trình;
- Địa điểm xây dựng;
- Loại và cấp công trình/Loại và cấp công trình cao nhất của Dự án;
- Cấp quyết định đầu tư;
- Chủ đầu tư;
- Nguồn vốn đầu tư;
- Thời gian thực hiện;
- Thông tin về các đơn vị tư vấn lập thiết kế, lập dự toán công trình; thẩm 

tra thiết kế, thẩm tra dự toán công trình.
I Iệ C ăn cứ thẩm  đỉnh
1. Văn bản quy phạm pháp luật sử dụng để thẩm định
- Pháp luật về xây dựng (Luật Xây dựng, Nghị định về quản lý dự án đầu 

tư xây dựng; Nghị định về quản lý chi phí đầu tư xây dựng; Các Thông tư hướng 
dẫn Nghị định);

- Pháp luật về đầu tư công (đối với các dự án sử dụng vốn đầu tư công);
- Pháp luật về ppp (đối với các dự án đầu tư theo phương thức đối tác công tư);
- Các văn bản quy phạm pháp luật có liên quan khác (như pháp luật về 

phí, lệ phí,....)ệ
2. Hồ sơ, tài liêu liên quan để xác định dự toán xây dựng
- Hồ sơ dự án đã phê duyệt (Quyết định phê duyệt dự án, báo cáo nghiên
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cửu khả thi của Dự án, các tài liệu pháp lý của dự án);
- Kết quả thẩm định thiết kế kèm theo hồ sơ thiết kế đà được thẩm định;
- Hồ sơ tài liệu xác định giá trị chi phí của các công việc đà thực hiện 

(Các họp đồng đã thực hiện, quyết định phê duyệt dự toán, kế hoạch lựa chọn 
nhà thầu,...);

- Báo cáo kết quà thẩm tra dự toán (nếu có), hồ sơ dự toán trình thẩm định;
- Thông báo ý kiến thẩm định dự toán cùa cơ quan chuyên môn về xây 

dựng và hồ sơ dự toán hoàn thiện theo ý kiến thẩm định của cơ quan chuyên 
môn về xây dựng;

- Ý kiến giải trình của các đơn vị tư vấn về các nội dung tiếp thu, nội dung 
không tiếp thu trong kết quả thẩm định của cơ quan chuyên môn về xây dựng;

- Các cơ sở pháp lý xác định các yếu tố đầu vào sử dụng đế xác định dự 
toán xây dựng trình thẩm định.

III. Kết quả thẩm định
1. Đánh giá về hò sơ dự toán xây dựng công trình/gói thầu
- Đánh giá, nhận xét về thành phần hồ sơ, sự đầy đủ, rõ ràng của các hồ sơ 

dự toán xây dựng công trình/gói thầu;
- Đánh giá hồ sơ dự toán xây dựng công trình/gói thầu với phạm vi công 

việc phải thực hiện của các đơn vị tư vấn;
(Các đánh giá, nhận xét trên được thực hiện với tất cả các hồ sơ có liên 

quan đến dự toán xây dựng công trình/gói thầu được thẩm định, bao gồm cả các 
hồ sơ tư vấn đã hoàn thiện theo yêu cầu của cơ quan chuyên môn về xây dựng, 
các hồ sơ liên quan đến các chi phí không thuộc phạm vi thẩm định của cơ quan 
chuyên môn về xây dựng).

2. Xem xét, quyết định các nội dung liên quan đến kết quả thấm định 
của cơ quan chuyên môn về xây dựng

2.1ế Xem xét các nội dung đồng thuận của đơn vị tư vấn với ý kiến thẩm 
định của cơ quan chuyên môn về xây dựng.

2.2. Xem xét, quyết định các nội dung còn có ý kiến khác nhau giữa các 
đơn vị tư vấn (tư vấn lập dự toán, thẩm tra dự toán) với cơ quan chuyên môn về 
xây dựng.

3. Ý kiến thầm định của Chủ đầu tư đối vói các nội dung không thuộc 
phạm vi thẩm định của cơ quan chuyên môn về xây dựng2

Chủ đầu tư thực hiện thẩm định với các nội dung thẩm định tương tự như 
cùa cơ quan chuyên môn về xây dựng.

2 T rong  trường hợp dự  án không yêu cầu tham  gia thẩm  định của cơ quan chuyên m ôn về xây 
dựng theo phân cấp  thì nội dung  thẩm  định của Chủ đầu tư  bao gồm  cà nội dung tại m ục III M ầu 
số 05 Phụ lục này.
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4ễ Xác định giá trị dự toán xây dựng sau thẩm định
Trên cơ sở các ý kiến thẩm định ở trên, giá trị dự toán xây dựng công 

trình/gói thầu...(tên  công trình/gỏi thầu được thẩm định) thuộc dự án...(tên dự 
án) như sau:

Đưn vị tính: ...

STT Nội dung chi phí
Giá trị trong 
TMĐT được 

duyệt

Giá trị dự toán 
trình thẩm 

định/thẩm tra

Giá trị dự 
toán sau 

thẩm định

Đánh
giá

[1] [2] [3] [4] [5] [6]
1 Chi phí xây dựng

2 Chi phí thiết bị

3 Chi phí quản lý dự án

4
Chi phí tư vấn đầu tư xây 
dựng

5 Chi phí khác

6 Chi phí dự phòng

Tổng cộng

Ghi chú: Tùy theo từng loại dự toán xây dựng (dự toán xây dựng công 
trình, dự toán gói thầu), nội dung chi phí trong bảng trên có thể gồm một số 
hoặc toàn bộ các khoản mục chi phí.

5. Nguyên nhân tăng, giảm
(Nêu và phân tích nguyên nhân tăng, giảm đối với những nội dung chi phí 

tăng, giảm chủ yếu)
6. Kết luận và kiến nghị

NGƯỜI THÁM ĐỊNH NGƯỜI CHỦ TRÌ
(kỷ, họ tên) (ký, họ tên)

Noi nhân: THỦ TRƯỞNG ĐƠN VI THẨM ĐINH• •


