
 

BỘ XÂY DỰNG CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

Số: 2431/BXD-KTXD 
V/v ý kiến định mức KTKT chôn 

lấp rác 

Hà Nội, ngày  11 tháng  10 năm 2019 

  Kính gửi:  Sở Xây dựng tỉnh An Giang 

Bộ Xây dựng nhận được văn bản số 2782/SXD-KT ngày 17/9/2019 và văn 
bản số 1944/SXD-KT ngày 2/7/2019 của Sở Xây dựng tỉnh An Giang về việc xin 
ý kiến định mức kinh tế kỹ thuật chôn lấp rác. Sau khi nghiên cứu, Bộ xây dựng 
có ý kiến như sau: 

1. Theo quy định tại Điều 5 Thông tư số 14/2017/TT-BXD ngày 
28/12/2017 của Bộ Xây dựng về hướng dẫn xác định và quản lý chi phí dịch vụ 
công ích thì Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương tổ chức 
xây dựng định mức đối với các công tác dịch vụ công ích đô thị của địa phương 
chưa có trong hệ thống định mức dự toán do Bộ Xây dựng công bố và thống nhất 
với Bộ Xây dựng trước khi quyết định áp dụng. 

2. Việc xây dựng định mức kinh tế kỹ thuật chôn lấp rác phải dựa trên các 
căn cứ: 
     - Hệ thống tiêu chuẩn, quy chuẩn về xây dựng, môi trường áp dụng cho 
công tác chôn lấp rác; 
     - Quy trình kỹ thuật được phê duyệt; 
     - Số liệu khảo sát thực tế phù hợp với nhật ký thực hiện, hồ sơ nghiệm 
thu công tác. 

3. Việc ý kiến hướng dẫn thẩm định dự toán thiết kế bản vẽ thi công trong 
trường hợp áp dụng hợp đồng EC, Bộ Xây dựng đã có ý kiến cụ thể tại văn bản 
số 2338/BXD-KTXD ngày 02/10/2019 gửi Sở Giao thông tỉnh An Giang và Sở 
Xây dựng tỉnh An Giang. 

Trên đây là ý kiến của Bộ xây dựng, đề nghị Sở Xây dựng tỉnh An Giang 
căn cứ ý kiến nêu trên tổ chức thực hiện theo quy định./. 

 
Nơi nhận: 

KT. BỘ TRƯỞNG 
- Như trên; 
- Lưu: VP, KTXD (D). THỨ TRƯỞNG 

  

(đã ký) 

 

   Bùi Phạm Khánh 
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