
 

 

UBND TỈNH ĐẮK NÔNG 

SỞ XÂY DỰNG 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

Số:     /SXD-KT&QLHĐXD 
V/v tháo gỡ khó khăn, vướng 

mắc và đẩy nhanh tiến độ triển 

khai thực hiện xây dựng nông 

thôn mới tại các xã phấn đấu 

đạt chuẩn năm 2020. 

Đăk Nông, ngày  

Kínhgửi: 

- UBND các huyện, thành phố Gia Nghĩa; 

- UBND các xã trên địa bàn tỉnh Đắk Nông. 

Thực hiện chỉ đạo của Ban Chỉ đạo các Chương trình mục tiêu Quốc gia 

tại Công văn số 4955/BCĐ-VPĐP ngày 25/9/2020 V/v tháo gỡ khó khăn, vướng 

mắc và đẩy nhanh tiến độ triển khai thực hiện xây dựng nông thôn mới tại các 

xã phấn đấu đạt chuẩn năm 2020, trong đó giao Sở Xây dựng chủ trì, phối hợp 

với các đơn vị có liên quan:Hướng dẫn UBND các xã trong việc áp dụng đơn 

giá vật liệu xây dựng khi đầu tư xây dựng các công trình cơ sở hạ tầng đảm bảo 

đồng bộ từ tỉnh đến địa phương. Đối với vấn đề này, Sở Xây dựng hướng dẫn 

như sau: 

- Quy trình đầu tư xây dựng đối với các các công trình thuộc Chương 

trình mục tiêu quốc gia về xây dựng nông thôn mới phải đảm bảo theo quy định 

tại Nghị định số 161/2016/NĐ-CP ngày 02/12/2016 của Chính phủvề cơ chế đặc 

thù trong quản lý đầu tư xây dựng đối với một số dự án thuộc các chương trình 

mục tiêu quốc gia giai đoạn 2016 - 2020. 

- Việc Quản lý chi phí đầu tư xây dựng công trình đối với các công trình 

thuộc Chương trình mục tiêu quốc gia về xây dựng nông thôn mớiphải đảm bảo 

theo hướng dẫn của Thông tư số 13/2019/TT-BXD ngày 26/12/2019 của Bộ Xây 

dựng về Quy định việc quản lý chi phí đầu tư xây dựng các công trình xây dựng 

thuộc Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững, Chương trình mục 

tiêu quốc gia về xây dựng nông thôn mới. Trong đóviệc điều chỉnh dự toán xây 

dựng và giá gói thầu xây dựng được thực hiện theo Thông tư 09/2019/TT-

BXDngày 26/12/2019 của Bộ Xây dựng 

- Đối với đơn giá xây dựng công trình áp dụng có sự chênh lệch giữa 

thời điểm thẩm địnhso với thời điểm trước khi tổ chức lựa chọn nhà thầu: 

+ Đối với việc điều chỉnh dự toán xây dựng do trượt giá: thực hiện theo 

điểm b, khoản 1,Điều 13, Thông tư 09/2019/TT-BXD ngày 26/12/2019 của Bộ 

Xây dựng: “Đối với trường hợp điều chỉnh cơ cấu chi phí do trượt giá; điều 

chỉnh khối lượng theo thiết kế đãđược thẩm định, phê duyệt hoặc thay đổi điều 

chỉnh thiết kế không thuộc trường hợp quy định tại điểm a khoản này, 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 sau khi có 

ý kiến chấp thuận của người quyết định đầu tư”. 



+ Đối với việc điều chỉnh giá gói thầu xây dựng:theo quy định tại khoản 

6, Điều 14, Thông tư 09/2019/TT-BXD ngày 26/12/2019 của Bộ Xây dựng 

hướng dẫn như sau:“6.Các chi phí của giá gói thầu xây dựng phải được xác định 

hoặc cập nhật tương ứng với mặt bằng giá ở thời điểm 28 ngày trước ngày đóng 

thầu. Trường hợp giá gói thầu xây dựng sau khi cập nhật cao hơn dự toán gói 

thầu hoặc dự toán xây dựng đã phê duyệt và làm vượt tổng mức đầu tư xây dựng 

của dự án, thì chủ đầu tư phải điều chỉnh chủng loại, xuất xứ vật tư, thiết bị đảm 

bảo yêu cầu về chất lượng, kỹ thuật nhưng có giá phù hợp để không vượt tổng 

mức đầu tư và báo cáo Người quyết định đầu tư quyết định. Người quyết định 

đầu tư quyết định sử dụng dự phòng phí khi xác định, hoặc cập nhật giá gói 

thầu.” 

- Sau khi tổ chức lựa chọn nhà thầu và tiến hành ký kết hợp đồng: việc 

điều chỉnh trượt giá vật liệu xây dựng được thực hiện theo các nội dung hợp 

đồng đã ký kết. 

Sở Xây dựng hướng dẫn UBND các xã trong việc điều chỉnh dự toán xây 

dựng và giá gói thầu xây dựng khi đầu tư xây dựng các công trình thuộc Chương 

trình mục tiêu quốc gia về xây dựng nông thôn mới như trên. Trong quá trình 

thực hiện, nếu có vướng mắc đề nghị phản ánh về Sở Xây dựng để hướng dẫn./. 

Nơi nhận:                                                          
- Như trên; 

- BCĐ các chương trình mục tiêu  

Quốc gia tỉnh Đắk Nông   (B/c); 

- Văn phòng Điều phối nông thôn mới tỉnh (B/c); 

- Lãnh đạo Sở (B/c); 

- Lưu VT, KT&QLHĐXD(Tr).  

 

K/T GIÁM ĐỐC 

PHÓ GIÁM ĐỐC 

 

 

 

Trần Ngọc Lâm 
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