
  UBND TỈNH HÀ TĨNH 

SỞ XÂY DỰNG 

 

Số:1013/SXD-QLHĐXD 
V/v hướng dẫn thẩm định, phê 

duyệt dự toán xây dựng do thay 

đổi giá vật liệu, nhân công, 

 máy thi công. 

 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 

               Hà Tĩnh, ngày 05 tháng 5 năm 2020 

Kính gửi:    

- UBND các huyện, thành phố, thị xã; 

- Các Sở ban ngành cấp tỉnh; 

- Các Ban QLDA ĐTXD chuyên ngành, khu vực; 

- Ban quản lý Khu kinh tế. 
 

 Thực hiện Công văn số 2492/UBND-XD1 ngày 20/4/2020 của UBND tỉnh 

về việc hướng dẫn thực hiện Nghị định số 68/NĐ-CP ngày 14/8/2019 của Chính 

phủ và Thông tư số 09/2019/TT-BXD ngày 26/12/2019 của Bộ Xây dựng. Trong 

khi Bộ Xây dựng chưa tổ chức hội nghị triển khai Nghị định số 68/2019/NĐ-CP 

và các thông tư. Để đảm bảo tiến độ thực hiện các dự án trên địa bàn tỉnh, Sở Xây 

dựng hướng dẫn một số nội dung về công tác thẩm định, phê duyệt dự toán điều 

chỉnh như sau:  

 Đối với dự án chỉ yêu cầu lập Báo cáo kinh tế - kỹ thuật, khi điều chỉnh dự 

toán, cơ cấu chi phí, dự toán xây dựng bằng phương pháp chỉ số giá hoặc cập nhật 

giá vật liệu, nhân công, máy thi công thì không phải thẩm định lại của Cơ quan 

chuyên môn về xây dựng. Chủ đầu tư có trách nhiệm tổ chức thẩm định và phê 

duyệt các nội dung chi phí điều chỉnh đối với dự án lập Báo cáo kinh tế - kỹ thuật 

sau khi có ý kiến chấp thuận của người quyết định đầu tư. 

 Đối với dự án có thiết kế 2 bước, 3 bước, việc điều chỉnh dự toán xây dựng 

do trượt giá bằng phương pháp chỉ số giá hoặc cập nhật giá vật liệu, nhân công, 

máy thi công dẫn đến làm tăng hoặc giảm các loại chi phí trong dự toán xây dựng 

(trong đó có chi phí dự phòng), chủ đầu tư thực hiện thẩm định dự toán xây dựng 

điều chỉnh tại cơ quan chuyên môn trực thuộc người quyết định đầu tư làm cơ sở 

trình người quyết định đầu tư phê duyệt dự toán xây dựng điều chỉnh. 

 Đề nghị UBND các huyện, thành phố, thị xã; các Ban quản lý DA đầu tư 

xây dựng chuyên nghành, khu vực; Ban quản lý Khu kinh tế tỉnh nghiên cứu thực 

hiện cho phù hợp với từng loại dự án và các quy định hiện hành.  

 Trong quá trình thực hiện, nếu có khó khăn, vướng mắc, đề nghị chủ đầu tư 

phản ánh về Sở Xây dựng để cùng nghiên cứu, giải quyết./. 

Nơi nhận: 

- Như trên; 

- UBND tỉnh(để b/c); 

- Lãnh đạo Sở (để biết); 

- Lưu: VT, QLHĐXD. 

 

                    KT. GIÁM ĐỐC 

                    PHÓ GIÁM ĐỐC 

 

 

 

                     Nguyễn Quốc Hà 
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