
UBND TỈNH LẠNG SƠN CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

SỞ XÂY DỰNG Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

  

Số:        /TTr-SXD Lạng Sơn, ngày       tháng 5  năm 2021 

 

 

TỜ TRÌNH                                                                                                                             

Phê duyệt Đề cương nhiệm vụ, dự toán thực hiện rà soát,  

xây dựng định mức xây dựng mới chưa có trong hệ thống định mức đã 

được công bố trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn 

 
 

Kính gửi: UBND tỉnh Lạng Sơn. 

 

Căn cứ Luật Xây dựng ngày 18 tháng 6 năm 2014; Luật sửa đổi, bổ sung 

một số điều của Luật Xây dựng ngày 17/6/2020; 

Căn cứ Nghị định số 06/2021/NĐ-CP ngày 26/01/2021 của Chính phủ về 

quản lý chất lượng, bảo trì công trình xây dựng; 

Căn cứ Nghị định số 10/2021/NĐ-CP ngày 09/02/2021 của Chính phủ về 

quản lý chi phí đầu tư  xây dựng; 

Căn cứ Thông tư số 07/2017/TT-BXD ngày 15/5/2017 của Bộ Xây dựng 

hướng dẫn phương pháp định giá dịch vụ xử lý chất thải rắn sinh hoạt; 

Căn cứ Quyết định số 1113/QĐ-BXD ngày 08/8/2018 của Bộ Xây dựng về 

Ban hành định mức chi phí rà soát định mức, xây dựng định mức và giá xây 

dựng; 

Căn cứ Quyết định số 29/2018/QĐ-UBND ngày 28/02/2018 của UBND 

tỉnh Lạng Sơn ban hành Quy định quản lý Nhà nước về Giá trên địa bàn tỉnh 

Lạng Sơn; Quyết định số 48/2018/QĐ-UBND ngày 20/8/2018 của UBND tỉnh 

Lạng Sơn về sửa đổi, bổ sung một số điều của quy định ban hành kèm theo 

Quyết định số 29/2018/QĐ-UBND ngày 28/02/2018; 

Căn cứ Quyết định số 382a/QĐ-UBND ngày 24/01/2021 của UBND tỉnh 

Lạng Sơn phê duyệt nhiệm vụ trọng tâm năm 2021 của các cơ quan, đơn vị trên 

địa bàn tỉnh Lạng Sơn; 

Căn cứ Văn bản thẩm định số 1049/STC-TCĐT ngày 10/5/2021 của Sở 

Tài chính về kết quả thẩm định Đề cương nhiệm vụ, dự toán thực hiện rà soát, 

xây dựng định mức mới chưa có trong hệ thống định mức đã được công bố. 

Sở Xây dưṇg kính trình UBND tỉnh xem xét, phê duyệt Đề cương nhiệm 

vụ, dự toán thực hiện rà soát, xây dựng định mức mới trên địa bàn tỉnh Lạng 

Sơn, như sau: 

1. Sự cần thiết ban hành: 

Qua rà soát các tập định mức đã được Bộ Xây dựng công bố, gồm: Định 

mức về dịch vụ công ích đô thị ban hành theo Quyết định số 591/QĐ-BXD ngày 

30/5/2014; Định mức dự toán Thu gom, vận chuyển và xử lý chất thải rắn đô thị 

ban hành theo Quyết định số 592/QĐ-BXD ngày 30/5/2014 của Bộ Xây dựng; 
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Định mức dự toán Duy trì cây xanh đô thị ban hành theo Quyết định số 593/QĐ-

BXD ngày 30/5/2014 ; Định mức dự toán Duy trì hệ thống chiếu sáng đô thị ban 

hành theo Quyết định số 594/QĐ-BXD ngày 30/5/2014 và định mức xây dựng 

ban hành kèm theo Thông tư số 10/2019/TT-BXD ngày 26/12/2019 của Bộ Xây 

dựng. 

Trong quá trình tổ chức thẩm định hồ sơ thiết kế xây dựng, thực tế thi 

công xây dựng, kết quả rà soát của các chủ đầu tư dự án,... đã phát sinh một số 

công việc như: Thi công, lựa chọn cấp phối vữa, bê tông xi măng sử dụng cát 

nghiền từ cuội sỏi; Thi công mặt đường sử dụng tro xỉ và xi măng; Thi công đào 

đất bằng máy đào, dung tích gầu ≤ 0,18 m3, ≤ 0,28 m3; Thi công xử lý nước rỉ 

rác tại bãi rác; Thi công xử lý rác thải bằng công nghệ lò đốt T-Tech CNC-1000 

của Việt Nam,... có tính chất chuyên ngành, đề xuất vận dụng phù hợp với công 

việc và đặc thù đối với từng dự án, công trình xây dựng nhưng chưa có trong 

danh mục định mức dự toán xây dựng đã được Bộ Xây dựng công bố. Do đó, 

việc rà soát, xây dựng định mức mới là cần thiết. 

2. Tổ chức thực hiện: 

Căn cứ Nghị định số 10/2021/NĐ-CP ngày 09/02/2021 của Chính phủ về 

quản lý chi phí đầu tư xây dựng, tại Khoản 6, Điều 20 của Nghị định số 

10/2021/NĐ-CP ngày 09/02/2021 của Chính phủ về quản lý chi phí đầu tư xây 

dựng, quy định: “...Ủy bản nhân dân cấp tỉnh tổ chức xây dựng, ban hành định 

mức dự toán cho các công tác xây dựng đặc thù của địa phương”; Tại Điểm b, 

Khoản 4, Điều 22 quy định, Ủy ban nhân dân cấp tỉnh: “b) Giao cơ quan chuyên 

môn về xây dựng trực thuộc tổ chức rà soát, thuê tổ chức, cá nhân đủ điều kiện 

năng lực hoạt động, hành nghề theo quy định tại Nghị định quy định chi tiết một 

số nội dung về quản lý dự án đầu tư xây dựng để thực hiện rà soát, xác định các 

định mức mới, định mức điều chỉnh, trình cấp có thẩm quyền ban hành theo 

quy định”. 

Thực hiện Quyết định số 382a/QĐ-UBND ngày 24/01/2021 của UBND 

tỉnh Lạng Sơn phê duyệt nhiệm vụ trọng tâm năm 2021 của các cơ quan, đơn vị 

trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn, trong đó Sở Xây dựng được giao nhiệm vụ tổ chức 

thực hiện, trình UBND tỉnh công bố định mức xây dựng đặc thù phù hợp với 

tình hình thực tế địa phương, Sở Xây dựng đã phối hợp với các cơ quan liên 

quan rà soát, tổng hợp, đề xuất rà soát, xây dựng một số định mức xây dựng mới 

phù hợp với công việc và đặc thù đối với từng dự án, công trình xây dựng nhưng 

chưa có trong danh mục định mức dự toán xây dựng đã được Bộ Xây dựng công 

bố trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn. 

Căn cứ Quyết định số 29/2018/QĐ-UBND ngày 28/02/2018 của UBND 

tỉnh Lạng Sơn ban hành Quy định quản lý nhà nước về Giá trên địa bàn tỉnh, Sở 

Xây dựng đã trình Sở Tài chính thẩm định Đề cương nhiệm vụ, dự toán thực 

hiện rà soát, xây dựng định mức mới trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn (Tờ trình số 

67/TTr-SXD ngày 09/4/2021) theo trình tự làm căn cứ trình UBND tỉnh phê 

duyệt, cơ sở triển khai thực hiện nhiệm vụ theo quy định. 
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Ngày 10/5/2021, Sở Tài chính đã có văn bản số 1049/STC-TCĐT về việc 

thẩm định Đề cương nhiệm vụ, dự toán thực hiện rà soát, xây dựng định mức 

mới trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn, Sở Xây dựng đã tiếp thu, hoàn thiện nội dung 

theo yêu cầu, một số nội dung đề nghị, giảm trừ, cụ thể như sau: 

- Tên nhiệm vụ:  

Tại Quyết định số 382a/QĐ-UBND ngày  24 /01/2021 của Chủ tịch 

UBND tỉnh phê duyệt nhiệm vụ trọng tâm năm 2021 của Sở Xây dựng: “Nhiệm 
vụ 4: Tổ chức thực hiện, trình UBND tỉnh công bố định mức xây dựng đặc thù 

phù hợp với tình hình thực tế địa phương”.  

Tuy nhiên, căn cứ theo quy định Điểm b, Khoản 4, Điều 22 của Nghị định 

số 10/2021/NĐ-CP ngày 09/02/2021 của Chính phủ, Sở xây dựng có trách 

nhiệm tổ chức rà soát, thuê tổ chức, cá nhân đủ điều kiện năng lực hoạt động, 

hành nghề theo quy định để thực hiện rà soát, xác định các định mức mới, 

định mức điều chỉnh, trình cấp có thẩm quyền ban hành theo quy định; Đồng 

thời qua trao đổi với Viện kinh tế xây dựng - Bộ Xây dựng thì một số công tác 

theo đề xuất của Sở Xây dựng chỉ mang tính chất chuyên ngành chưa được các 

Bộ, ngành công bố chưa phải là định mức đặc thù tại địa phương, do đó Sở Xây 

dựng đề xuất với UBND tỉnh đổi tên nhiệm vụ thành: “Nhiệm vụ 4: Tổ chức 

thực hiện, trình UBND tỉnh công bố định mức dự toán xây dựng mới chưa có 

trong hệ thống định mức đã được công bố trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn” nhằm 

đảm bảo phù hợp với quy định và thực tế nhiệm vụ cần triển khai thực hiện. 

- Về kinh phí thưc hiện: 

+ Dự toán đơn vị trình đề nghị thẩm định: 1.404,58 triệu đồng. 

+ Dự toán thẩm định của Sở Tài chính: 740,520 triệu đồng. 

+ Giá trị giảm sau thẩm định: 664,060 triệu đồng 

Nguyên nhân giảm: 

Tại phần thiết kế cấp phối bê tông và vữa sử dụng cát nghiền từ cuội, sỏi 

giảm do áp dụng không đúng đơn giá tại Bảng số 3 Quyết định số 1113/QĐ-

BXD ngày 08/08/2018 của Bộ Xây dựng ban hành Định mức chi  phí  rà  soát,  

xây dựng định mức và giá xây dựng, đề nghị giảm trừ các nội dung: đơn giá xây 

dựng cấp phối; chi phí quản lý,chi phí khác và thu nhập chịu thuế tính trước 

(Đơn giá tại Bảng số 3 Quyết định số 1113/QĐ-BXD của Bộ Xây dựng đã bao 

gồm các khoản chi phí trên). 

Tại phần chi phí xây dựng định mức mới, định mức chi phí rà soát, xây 

dựng định mức đề nghị giảm trừ các nội dung: tính trùng thuế VAT; chi phí 

quản lý, chi phí khác và thu nhập chịu thuế tính trước (Đơn giá tại Bảng số 2 và 

Bảng số 10 Quyết định số 1113/QĐ-BXD ngày 08/08/2018 của Bộ Xây dựng đã 

bao gồm các khoản chi phí trên). 

Các nội dung trên, sau khi rà soát Sở Xây dựng nhất trí tiếp thu và hoàn 

thiện dự toán thực hiện rà soát, xây dựng định mức xây dựng mới theo yêu cầu, 

tuy nhiên theo quy định tại Khoản 2, Phần I ban hành kèm theo Quyết định số 

1113/QĐ-BXD ngày 08/8/2018 của Bộ Xây dựng ban hành Định mức chi phí rà 
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soát, xây dựng định mức và giá xây dựng chưa bao gồm: “Chi phí công tác khảo 

sát hiện trường, đi lại, ăn, ở khi thực hiện công tác rà soát định mức, chi phí 

phải thu thập số liệu, kiểm tra đối chứng đối với công tác lập mới được lập dự 

toán riêng”. Do đó, Sở Xây dựng đề xuất tính bổ sung chi phí khác tăng 

58.927.748,0 đồng. 

3. Nội dung đề cương, nhiệm vụ: 

 a/ Đối với định mức dự toán đã được công bố có hiệu lực hiện hành: 

Bước 1: Thống kê, phân loại theo từng lĩnh vực, nhóm, loại công tác, 

phân tích kiểm tra, so sánh, đánh giá; 

Bước 2: Rà soát, thống kê để loại bỏ các định mức công tác thi công có 

công nghệ, biện pháp thi công đã quá lạc hậu, không còn trên thị trường, làm 

tăng đơn giá rất cao so với các công nghệ phổ biến hoặc để thống nhất các định 

mức của cùng một công tác được công bố ở nhiều tập định mức khác nhau. 

Bước 3: Sửa đổi, hiệu chỉnh các nội dung của từng thành phần cơ cấu 

định mức (mã hiệu định mức, tên định mức, thành phần công việc, đơn vị tính, 

thành phần hao phí, công nghệ áp dụng, quy trình thực hiện, điều kiện áp dụng, 

đơn vị hao phí, trị số định mức...) đảm bảo thể hiện rõ ràng, đầy đủ các thông 

tin.  

 b/ Công tác xây dựng bổ sung định mức cho các công tác mới: 

Bước 1: Kiểm tra, nhận diện, tổng hợp các công tác cần xây dựng bổ sung 

định mức, lập danh mục theo từng nhóm. 

Bước 2: Lập kế hoạch thực hiện và xây dựng định mức mới, đảm bảo 

thành phần cơ cấu định mức mới (mã hiệu định mức, tên định mức, thành phần 

công việc, đơn vị tính, thành phần hao phí, đơn vị hao phí, trị số định mức) được 

thể hiện rõ ràng, đầy đủ, chính xác thông tin, để đủ cơ sở áp dụng trong công tác 

lập và quản lý chi phí. 

Bước 3: Xây dựng định mức theo phương pháp hướng dẫn xây dựng định 

mức của Bộ Xây dựng. 

Bước 4: Báo cáo, tổng hợp các định mức xây dựng mới. 

4. Sản phẩm: Số lượng in ấn, đóng quyển: 50 bộ 

5. Kinh phí thực hiện: 799.447.748,0 đồng  

(Có đề cương chi tiết kèm theo) 

6. Nguồn vốn: Ngân sách nhà nước. 

7. Thời gian thực hiện: Từ tháng 5/2021 đến tháng 9/2021. 

 7.1. Thiết kế cấp phối bê tông và vữa sử dụng cát nghiền từ cuội, sỏi: 

Thời gian thực hiện 45 ngày. 

 7.2. Rà soát, xây dựng định mức mới:  

 - Thời gian thực hiện Phần xây dựng: 45 ngày. 

 - Thời gian thực hiện Phần dịch vụ công ích đô thị: 45 ngày. 
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Sở Xây dựng kính trình UBND tỉnh xem xét, phê duyệt để Sở Xây dựng 

thực hiện các bước tiếp theo./. 

(Có dự thảo Quyết định của UBND tỉnh kèm theo) 
 

 

KT. GIÁM ĐỐC 

Nơi nhận: PHÓ GIÁM ĐỐC 

- Như kính gửi;  

- Sở Tài chính;  

- Lãnh đạo Sở;  

- Các phòng, TTKĐ;  

- Lưu: VT, KToán, HTKT&VLXD.  

  

 Trương Trung Hiếu 
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