BỘ GIAO THÔNG VẬN TẢI
CỤC QLXD VÀ CLCTGT
Số: 2935/CQLXD-CCPN

V/v: Cập nhật dự toán chi phí xây
dựng gói thầu XL-03, dự án cải
tạo cầu yếu và cầu kết nối
trên các quốc lộ.

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
Hà Nội, ngày 11 tháng 10 năm 2021

Kính gửi: Ban Quản lý dự án 2
Cục Quản lý xây dựng và Chất lượng công trình giao thông nhận được Tờ trình
số 270/TTr-BQLDA2 ngày 07/10/2021 của Ban QLDA 2 trình thẩm định dự toán chi
phí xây dựng gói thầu XL.03: Thi công xây dựng cầu Đoan Hùng, cầu Đa Phúc thuộc
dự án cải tạo cầu yếu và cầu kết nối trên các quốc lộ (giai đoạn 1) sử dụng vốn vay
EDCF. Sau khi xem xét, Cục QLXD có ý kiến như sau:
- Theo nội dung trình thẩm định của Ban QLDA 2, dự toán chi phí xây dựng gói
thầu XL.03 được lập theo Nghị định số 10/2021/NĐ-CP ngày 09/02/2021 của Chính
phủ về quản lý chi phí đầu tư xây dựng và các Thông tư hướng dẫn của Bộ Xây dựng
gồm Thông tư số 09/2019/TT-BXD ngày 26/12/2019, số 10/2019/TT-BXD ngày
26/12/2019, số số 02/2020/TT-BXD ngày 20/7/2020.
- Hiện nay Bộ Xây dựng đã ban hành các Thông tư số 11/2021/TT-BXD ngày
31/8/2021 hướng dẫn một số nội dung xác định và quản lý chi phí đầu tư xây dựng, số
12/2021/TT-BXD ngày 31/8/2021 về việc ban hành định mức xây dựng, số
13/2021/TT-BXD hướng dẫn phương pháp xác định các chỉ tiêu kinh tế kỹ thuật và đo
bóc khối lượng công trình. Những Thông tư này có hiệu lực từ ngày 15/10/2021 và
thay thế các Thông tư cũ nêu trên.
Thực hiện quy định về xử lý chuyển tiếp tại điểm c khoản 8 Điều 44 Nghị định số
10/2021/NĐ-CP ngày 09/02/2021 của Chính phủ về quản lý chi phí đầu tư xây dựng,
Cục Quản lý xây dựng và Chất lượng công trình giao thông đề nghị Ban QLDA 2 tổ
chức cập nhật dự toán gói thầu XL.03 theo các Thông tư mới ban hành nêu trên và chịu
trách nhiệm rà soát, trình thẩm định lại theo đúng quy định hiện hành.
Yêu cầu Ban QLDA 2 khẩn trương thực hiện đảm bảo tiến độ dự án./.
Nơi nhận:
- Như trên;
- Cục trưởng (để b/c);
- Lưu: VP, CCPN.
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