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Quản lý chi phí đầu tư xây dựng. 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

Cần Thơ, ngày 04  tháng  02  năm 2020 

Kính gửi:  

- Các Sở, Ban, Ngành thành phố; 

- Ủy ban nhân dân các quận, huyện; 

- Các Ban QLDA đầu tư xây dựng; 

- Các doanh nghiệp hoạt động xây dựng. 
 

Ngày 26 tháng 12 năm 2019, Bộ Xây dựng ban hành Thông tư số 

09/2019/TT-BXD của Bộ Xây dựng Hướng dẫn xác định và quản lý chi phí đầu 

tư xây dựng; Thông tư số 10/2019/TT-BXD của Bộ Xây dựng Ban hành định 

mức xây dựng; Thông tư số 11/2019/TT-BXD của Bộ Xây dựng Hướng dẫn xác 

định giá ca máy và thiết bị thi công xây dựng; Thông tư số 12/2019/TT-BXD 

của Bộ Xây dựng Hướng dẫn xây dựng và quản lý hệ thống cơ sở dữ liệu về 

định mức, giá xây dựng và chỉ số giá xây dựng; Thông tư số 13/2019/TT-BXD 

của Bộ Xây dựng Quy định việc quản lý chi phí chi phí đầu tư xây dựng các 

công trình xây dựng thuộc Chương trình mục tiêu quốc gia về xây dựng nông 

thôn mới; Thông tư số 14/2019/TT-BXD của Bộ Xây dựng Hướng dẫn xác định 

và quản lý chỉ số giá xây dựng; Thông tư số 15/2019/TT-BXD của Bộ Xây dựng 

Hướng dẫn xác định đơn giá nhân công xây dựng; Thông tư số 16/2019/TT-

BXD của Bộ Xây dựng Hướng dẫn xác định chi phí quản lý dự án và tư vấn đầu 

tư xây dựng; Thông tư số 17/2019/TT-BXD của Bộ Xây dựng Hướng dẫn đo 

bóc khối lượng xây dựng công trình; Thông tư số 18/2019/TT-BXD của Bộ Xây 

dựng Hướng dẫn quy đổi vốn đầu tư xây dựng.   

Sở Xây dựng thông báo đến các Sở, Ban, Ngành, Ủy ban nhân các quận, 

huyện, các tổ chức, cá nhân có liên quan các vấn đề về định mức xây dựng, giá 

ca máy và thiết bị thi công, định mức, giá xây dựng, chỉ số giá xây dựng, đơn giá 

nhân công... và các hướng dẫn áp dụng trong hoạt động đầu tư xây dựng. 

Trong quá trình thực hiện nếu có vướng mắc, đề nghị các tổ chức, cá nhân 

phản ánh kịp thời về Sở Xây dựng để tổng hợp và nghiên cứu giải quyết, trường 

hợp vượt quá thẩm quyền, Sở Xây dựng sẽ báo cáo Bộ Xây dựng hoặc gửi ý 

kiến trực tiếp về Bộ Xây dựng để nghiên cứu giải quyết. 

Sở Xây dựng đăng tải nội dung Thông tư số 09/2019/TT-BXD đến Thông 

tư số 18/2019/TT-BXD ngày 26 tháng 12 năm 2019 của Bộ Xây dựng tại website 

của Sở Xây dựng (http://cantho.gov.vn/wps/portal/soxd) hoặc truy cập từ 



website của Chính phủ, website của  Bộ Xây dựng để các tổ chức, cá nhân, thực 

hiện./. 

 

Nơi nhận: 

- Như trên; 

- UBND thành phố (để báo cáo); 

- Giám đốc Sở XD (để báo cáo); 

- Lưu: VT, P-QLXD. 
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