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C n c Ngh nh s 17/2008/N -CP ngày 04/02/2008 c a Chính ph quy
nh ch c n ng, nhi"m v%, quy&n h'n và c( c)u t+ ch c c a B- Xây d1ng.

ol

d.

C n c Ngh nh s 99/2007/N -CP ngày 13/6/2007 c a Chính ph v& Qu7n
lý chi phí :u t; xây d1ng công trình; Ngh nh s 03/2008/N -CP ngày 7/01/2008
c a Chính ph v& sAa +i, b+ sung m-t s i&u c a Ngh nh s 99/2007/N -CP
ngày 13/6/2007 c a Chính ph v& Qu7n lý chi phí :u t; xây d1ng công trình;
sau:

.v

1. QUY >NH CHUNG

nc

B- Xây d1ng h;Cng dDn vi"c lEp và qu7n lý chi phí kh7o sát xây d1ng nh;

nh m c, d1 toán chi phí

w

1.1. Qu7n lý chi phí kh7o sát xây d1ng bao gJm : qu7n lý
kh7o sát xây d1ng và giá kh7o sát xây d1ng.

w

w

1.2. Chi phí kh7o sát xây d1ng là toàn b- chi phí c:n thiKt L hoàn thành công vi"c
kh7o sát xây d1ng theo úng tiêu chuPn kQ thuEt kh7o sát xây d1ng do Nhà n;Cc
ban hành.
1.3. Chi phí kh7o sát xây d1ng xác lEp theo h;Cng dDn t'i Thông t; này là c( sS L
qu7n lý chi phí :u t; xây d1ng công trình.

2. PH0?NG PHÁP L4P D

TOÁN CHI PHÍ KH8O SÁT XÂY D NG

TuT theo tính ch)t, i&u ki"n c% thL c a công trình, d1 án, Ch :u t; có thL lEp
d1 toán chi phí kh7o sát xây d1ng bVng các ph;(ng pháp khác nhau nh; : xác nh
trên c( sS kh i l;Wng và (n giá kh7o sát xây d1ng; vEn d%ng s li"u chi phí kh7o
sát ã th1c hi"n c a các công trình có yêu c:u kQ thuEt và i&u ki"n th1c hi"n công
tác kh7o sát xây d1ng t;(ng t1.
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2.1. Ph@Ang pháp xác EFnh d toán chi phí khKo sát trên cA sO kh'i l@Png và
EAn giá khKo sát xây d ng :
D1 toán chi phí kh7o sát xây d1ng (sau ây g[i t\t là d1 toán kh7o sát) có thL
bao gJm nh^ng kho7n m%c chi phí và ;Wc xác nh theo công th c sau :

x
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2.1.1. Kh i l ng c a t ng lo i công vi c kh o sát :
Kh i l;Wng c a tbng lo'i công vi"c kh7o sát ;Wc xác nh theo ph;(ng án kQ
thuEt kh7o sát phù hWp vCi i&u ki"n, a iLm kh7o sát và ;Wc Ch :u t; ch)p
thuEn.
n giá c a t ng lo i công vi c kh o sát :
(n giá c a tbng lo'i công vi"c kh7o sát bao gJm chi phí tr1c tiKp (chi phí
vEt li"u, chi phí nhân công, chi phí sA d%ng máy, thiKt b ), chi phí chung, thu nhEp
ch u thuK tính tr;Cc.
(n giá c a tbng lo'i công vi"c kh7o sát ;Wc xác nh theo công th c sau :
(1)
Gi = (Cti + Pi) x (1 + Lt)
Trong ó :
- Gi : (n giá lo'i công vi"c kh7o sát i;
- Cti : Chi phí tr1c tiKp cho m-t (n v kh i l;Wng công vi"c kh7o sát i;
- Pi : Chi phí chung cho m-t (n v kh i l;Wng công vi"c kh7o sát i;
- Lt : Thu nhEp ch u thuK tính tr;Cc.

w

w

w

.v

2.1.2.

Các yKu t trên ;Wc tính nh; sau :
2.1.2.1. Chi phí tr c ti p (Cti) :
Chi phí tr1c tiKp cho m-t (n v kh i l;Wng công vi"c kh7o sát i bao gJm chi
phí vEt li"u, chi phí nhân công, chi phí sA d%ng máy thi công tr1c tiKp và ;Wc xác
nh theo công th c :
Cti = Cvi + Cni + Cmi
(2)
2

Trong ó:
- Cvi : Chi phí vEt li"u tr1c tiKp cho m-t (n v kh i l;Wng công vi"c kh7o sát i;
- Cni : Chi phí nhân công tr1c tiKp cho m-t (n v kh i l;Wng công vi"c kh7o sát
i;
- Cmi : Chi phí sA d%ng máy, thiKt b tr1c tiKp cho m-t (n v kh i l;Wng công
vi"c kh7o sát i;
a/ Chi phí v#t li%u tr c ti p (Cvi) :

Cvi = (1+ K pi )

j =1

M ij × Z j

(3)

d.

Trong ó:
- Kpi :

n

vn

Chi phí vEt li"u tr1c tiKp có thL áp d%ng chi phí vEt li"u trong giá kh7o sát xây
d1ng do UBND các tknh, thành ph tr1c thu-c Trung ;(ng n(i có công trình công
b holc xác nh theo công th c :

nc

ol

nh m c tm l" vEt li"u ph% so vCi vEt li"u chính c a lo'i công vi"c kh7o
sát i;
- M j : nh m c hao phí lo'i vEt li"u j cho m-t (n v kh i l;Wng công vi"c
kh7o sát i;
- Zj : Giá lo'i vEt li"u j (không bao gJm thuK giá tr gia t ng) Kn hi"n tr;eng.

w

.v

Giá vEt li"u Kn hi"n tr;eng kh7o sát ;Wc xác nh phù hWp vCi a iLm xây
d1ng công trình. Giá vEt li"u ;Wc xác nh trên c( sS giá do a ph;(ng công b ,
báo giá c a các nhà s7n xu)t, thông tin giá c a nhà cung c)p holc giá ã ;Wc áp
d%ng cho công trình khác có i&u ki"n t;(ng t1.
b/ Chi phí nhân công tr c ti p (Cni) :

w

w

Chi phí nhân công tr1c tiKp có thL áp d%ng chi phí nhân công trong giá kh7o
sát xây d1ng do UBND các tknh, thành ph tr1c thu-c Trung ;(ng n(i có công trình
công b holc xác nh theo công th c :
Cni = Ni × Li

(4)

Trong ó:
- Ni : nh m c hao phí ngày công cho m-t (n v kh i l;Wng công vi"c kh7o sát
i;
- Li: Ti&n l;(ng ngày công c a ng;ei th1c hi"n lo'i công vi"c kh7o sát i.

Ti&n l;(ng ngày công kh7o sát tính toán theo nguyên t\c tính úng, tính
ti&n l;(ng, các kho7n l;(ng ph% và các kho7n ph% c)p l;(ng trên c( sS m c ti&n
l;(ng t i thiLu ;Wc c( quan Nhà n;Cc có thPm quy&n qui nh L 7m b7o ti&n
l;(ng c a ng;ei lao -ng có tính Kn mlt bVng giá c a th tr;eng lao -ng ph+ biKn
c a tbng khu v1c theo tbng lo'i thW và i&u ki"n lao -ng c% thL c a công trình.
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c/ Chi phí s+ d-ng máy, thi t b. tr c ti p (Cmi) :
Chi phí sA d%ng máy, thiKt b tr1c tiKp có thL áp d%ng chi phí máy trong giá
kh7o sát xây d1ng do UBND các tknh, thành ph tr1c thu-c Trung ;(ng n(i có công
trình công b holc xác nh theo công th c :
Cmi = (1+ K mi )

n
q =1

Siq × Gq

(5)

Trong ó:
- Kmi:
- Siq :

vn

nh m c tm l" máy khác vCi máy chính cho lo'i công vi"c kh7o sát i;
nh m c s ca máy chính q cho m-t (n v kh i l;Wng công vi"c kh7o sát
i;
- Gq : Giá ca máy c a lo'i máy kh7o sát q.

2.1.2.2. Chi phí chung (Pi) :

ol

d.

Giá ca máy kh7o sát (kL c7 giá thuê máy): ;Wc tính toán theo h;Cng dDn t'i
Thông t; s 07/2007/TT-BXD ngày 25/7/2007 c a B- Xây d1ng h;Cng dDn ph;(ng
pháp xác nh giá ca máy và thiKt b thi công L áp d%ng cho công trình holc tb
b7ng giá ca máy và thiKt b do a ph;(ng công b .
Cni ´ Kpi

(6)

nc

Pi =

.v

Trong ó:
- Cni : Chi phí nhân công tr1c tiKp cho m-t (n v kh i l;Wng công vi"c kh7o
sát i;
- Kpi : nh m c chi phí chung c a công tác kh7o sát tính bVng 70%.

w

2.1.2.3. Thu nh#p ch.u thu tính tr23c (Lt) : BVng 6% c a chi phí tr1c tiKp (Cti) và
chi phí chung (Pi).

w

w

2.1.3. Chi phí l#p ph ng án, báo cáo k&t qu kh o sát :
Chi phí lEp ph;(ng án, báo cáo kKt qu7 kh7o sát ;Wc tính bVng 5% theo giá
tr c a t+ng kh i l;Wng c a tbng lo'i công vi"c kh7o sát nhân vCi (n giá c a tbng
lo'i công vi"c kh7o sát t;(ng ng.
2.1.4. Chi phí ch* + t m th-i :
Chi phí chd S t'm thei ;Wc tính bVng 5% theo giá tr c a t+ng kh i l;Wng c a
tbng lo'i công vi"c kh7o sát nhân vCi (n giá c a tbng lo'i công vi"c kh7o sát t;(ng
ng.
2.1.5. Chi phí chuy0n quân, chuy0n máy :
TuT theo i&u ki"n c% thL c a tbng ph;(ng án kQ thuEt kh7o sát (công tác
kh7o sát lc thù, kh i l;Wng công vi"c kh7o sát nhu...) mà Ch :u t; quyKt nh và
d1 tính chi phí chuyLn quân, chuyLn máy và m-t s chi phí khác trong d1 toán chi
4

phí kh7o sát xây d1ng cho phù hWp.
2.1.6. Thu& su4t thu& gíá tr6 gia t7ng :
ThuK su)t thuK giá tr gia t ng i vCi công vi"c kh7o sát xây d1ng theo quy
nh hi"n hành.
2.1.7. Chi phí d: phòng :
Chi phí d1 phòng là kho7n chi phí L d1 trù cho kh i l;Wng công vi"c phát
sinh và các yKu t tr;Wt giá trong thei gian kh7o sát xây d1ng, ;Wc xác nh t i a
bVng 10% chi phí kh7o sát xây d1ng sau thuK giá tr gia t ng.

nc
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d.

vn

2.2. Ph@Ang pháp xác EFnh d toán chi phí khKo sát trên cA sO v n dUng s' liVu
chi phí khKo sát Eã th c hiVn cYa các công trình có yêu c^u k_ thu t và Ei`u
kiVn th c hiVn công tác khKo sát xây d ng t@Ang t :
Vi"c vEn d%ng s li"u chi phí kh7o sát ã th1c hi"n c a các công trình có yêu
c:u kQ thuEt và i&u ki"n th1c hi"n công tác kh7o sát xây d1ng t;(ng t1 L xác nh
d1 toán chi phí kh7o sát cho công trình c:n tính toán Kn kh i l;Wng, i&u ki"n th1c
hi"n công vi"c, h" s tr;Wt giá trên c( sS i&u ki"n kh7o sát, bi"n pháp và thei gian
th1c hi"n công tác kh7o sát t;(ng t1.
3. QU8N LÝ CHI PHÍ KH8O SÁT XÂY D NG

.v

3.1. QuKn lý EFnh mdc d toán khKo sát xây d ng :
nh m c d1 toán kh7o sát xây d1ng do B- Xây d1ng công b .

w

w

Các B-, Um ban nhân dân c)p tknh c n c vào ph;(ng pháp xây d1ng nh
m c theo h;Cng dDn c a B- Xây d1ng L t+ ch c xây d1ng, công b
nh m c cho
các công tác kh7o sát xây d1ng lc thù c a B-, a ph;(ng ch;a có trong nh m c
d1 toán kh7o sát xây d1ng do B- Xây d1ng công b .

w

i vCi nh^ng công tác kh7o sát xây d1ng mCi ch;a có trong nh m c ;Wc
công b holc ã có nh;ng không phù hWp vCi công trình (áp d%ng tiêu chuPn, quy
trình, quy ph'm khác vCi quy nh hi"n hành), Ch :u t; c n c yêu c:u kQ thuEt,
bi"n pháp thi công, i&u ki"n thi công và ph;(ng pháp xây d1ng nh m c L t+
ch c xây d1ng, i&u chknh nh m c cho nh^ng công tác kh7o sát này làm c( sS xác
nh chi phí kh7o sát xây d1ng.
Các nh m c kh7o sát xây d1ng mCi ch;a có trong các tEp nh m c ã ;Wc
công b , tr;Cc khi áp d%ng L lEp (n giá, lEp d1 toán và L thanh toán i vCi các
gói th:u sA d%ng v n Ngân sách Nhà n;Cc áp d%ng hình th c chk nh th:u thì Ch
:u t; báo cáo Ng;ei quyKt nh :u t; xem xét, quyKt nh. Riêng công trình xây
d1ng thu-c d1 án :u t; do Th t;Cng Chính ph quyKt nh :u t; thì B- tr;Sng,
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th tr;Sng c( quan ngang B-, th tr;Sng c( quan thu-c Chính ph , Ch t ch Um ban
nhân dân c)p tknh, Ch t ch TEp oàn kinh tK, Ch t ch h-i Jng qu7n tr T+ng công
ty Nhà n;Cc xem xét, quyKt nh.
Ch :u t; t1 t+ ch c holc thuê các t+ ch c t; v)n có n ng l1c, kinh nghi"m
L h;Cng dDn lEp, b+ sung holc i&u chknh nh m c kh7o sát i vCi nh^ng nh
m c ph7i i&u chknh holc ph7i xây d1ng mCi nêu trên. T+ ch c t; v)n ch u trách
nhi"m v& tính hWp lý, chính xác c a các nh m c do mình xây d1ng.

vn

Ch :u t; quyKt nh vi"c áp d%ng, vEn d%ng nh m c kh7o sát ;Wc công
b holc b+ sung, i&u chknh, xây d1ng nh m c kh7o sát L lEp và qu7n lý chi phí
kh7o sát xây d1ng công trình.

d.

Nh^ng d1 án tr7i dài theo tuyKn holc ;Wc xây d1ng qua nhi&u tknh khác
nhau, Ch :u t; quyKt nh vi"c áp d%ng, vEn d%ng nh m c kh7o sát ;Wc công
b holc b+ sung, i&u chknh và xây d1ng nh m c kh7o sát L lEp và qu7n lý chi
phí kh7o sát xây d1ng công trình.

ol

Các B-, Um ban nhân dân c)p tknh nh kT hàng n m gAi nh^ng nh m c
kh7o sát xây d1ng ã công b trong n m v& B- Xây d1ng L theo dõi, qu7n lý.

nc

3.2. QuKn lý giá khKo sát xây d ng :

.v

Um ban nhân dân các tknh, thành ph tr1c thu-c Trung ;(ng chk 'o SS Xây
d1ng c n c h;Cng dDn t'i Thông t; này và tình hình c% thL c a a ph;(ng L
h;Cng dDn lEp (n giá kh7o sát xây d1ng, t+ ch c lEp và trình UBND c)p tknh công
b giá kh7o sát xây d1ng công trình.

w

w

Ch :u t; c n c tính ch)t, i&u ki"n c% thL c a công trình và h;Cng dDn c a
Thông t; này L t+ ch c xây d1ng và quyKt nh áp d%ng holc vEn d%ng (n giá
kh7o sát L lEp d1 toán kh7o sát xây d1ng c a công trình.

w

4. Tf CHgC TH C HI N

4.1. Um ban nhân dân các tknh, thành ph tr1c thu-c Trung ;(ng chk 'o SS Xây
d1ng ch trì ph i hWp vCi các SS có liên quan lEp L công b giá kh7o sát xây d1ng,
giá vEt li"u, nhân công và giá ca máy kh7o sát xây d1ng phù hWp vCi i&u ki"n c%
thL c a th tr;eng a ph;(ng làm c( sS cho vi"c qu7n lý chi phí kh7o sát xây d1ng;
Jng thei gAi v& B- Xây d1ng L theo dõi, qu7n lý, kiLm tra.
4.2. Um ban nhân dân c)p tknh c n c h;Cng dDn t'i Thông t; này và các v n b7n
khác có liên quan L h;Cng dDn và qui nh vi"c áp d%ng giá kh7o sát xây d1ng i
vCi các công trình sA d%ng v n Ngân sách c a a ph;(ng.
4.3. Vi"c chuyLn tiKp th1c hi"n theo iLm 2
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i&u 1 c a Ngh

nh s 03/2008/N -

vn

CP ngày 7/1/2008 v& sAa +i, b+ sung m-t s i&u c a Ngh nh s 99/2007/N -CP
ngày 13/6/2007 c a Chính ph v& Qu7n lý chi phí :u t; xây d1ng công trình,c% thL:
i vCi công vi"c kh7o sát xây d1ng c a nh^ng d1 án ã ;Wc phê duy"t
tr;Cc ngày có hi"u l1c c a Thông t; này thì vi"c lEp và qu7n lý chi phí kh7o sát xây
d1ng th1c hi"n theo h;Cng dDn t'i Thông t; s 14/2005/TT-BXD ngày 10/8/2005
c a B- Xây d1ng. Tr;eng hWp c:n thiKt th1c hi"n các qui nh c a Thông t; này thì
Ng;ei quyKt nh :u t; xem xét, quyKt nh; Riêng nh^ng d1 án :u t; do Th
t;Cng Chính ph quyKt nh :u t; thì B- tr;Sng, th tr;Sng c( quan ngang B-, th
tr;Sng c( quan thu-c Chính ph , Ch t ch Um ban nhân dân c)p tknh, Ch t ch TEp
oàn kinh tK, Ch t ch h-i Jng qu7n tr T+ng công ty Nhà n;Cc quyKt nh.
i vCi nh^ng d1 án ch;a ;Wc phê duy"t, vi"c lEp và qu7n lý chi phí kh7o
sát xây d1ng th1c hi"n theo h;Cng dDn t'i Thông t; này.

nc

ol

d.

4.4. Tr;eng hWp thuê t; v)n n;Cc ngoài L th1c hi"n công tác kh7o sát xây d1ng
th1c hi"n theo QuyKt nh s 131/2007/Q -TTg ngày 9/8/2007 c a Th t;Cng
Chính ph v& vi"c ban hành qui chK thuê t; v)n n;Cc ngoài trong ho't -ng xây
d1ng t'i Vi"t nam; Thông t; s 09/2007/TT-BXD ngày 2/11/2007 c a B- Xây d1ng
h;Cng dDn xác nh và qu7n lý chi phí thuê t; v)n n;Cc ngoài trong ho't -ng xây
d1ng t'i Vi"t nam.

.v

4.5. Thông t; này có hi"u l1c sau 15 ngày kL tb ngày ng công báo và thay thK
Thông t; s 14/2005/TT-BXD ngày 10/8/2005 c a B- Xây d1ng h;Cng dDn vi"c lEp
và qu7n lý chi phí kh7o sát xây d1ng.

w

w

Trong quá trình th1c hi"n, nKu phát hi"n nh^ng v)n & ch;a phù hWp c:n b+
sung, sAa +i, & ngh các B-, a ph;(ng và (n v có liên quan ph7n ánh k p thei
v& B- Xây d1ng L nghiên c u gi7i quyKt./.
KT. B TR0iNG
THg TR0iNG

w

N i nh#n:
- V n phòng TW 7ng; V n phòng Ch t ch n;Cc;
- V n phòng Chính ph ; V n phòng Qu c h-i;
- Toà án ND t i cao; Vi"n kiLm sát ND t i cao;
- Các B-, c( quan ngang B-, c( quan thu-c CP;
- H ND, UBND các tknh, thành ph tr1c thu-c TW;
- Các SS: Xây d1ng, Tài chính, KK ho'ch và :u t;
các tknh, thành ph tr1c thu-c TW;
- Thanh tra Chính ph ; KiLm toán Nhà n;Cc;
- C%c kiLm tra v n b7n B- T; pháp;
- C( quan TW các oàn thL;
- Các tEp oàn kinh tK, TCT Nhà n;Cc;
- Công báo;
- Website Chính ph , Website B- Xây d1ng;
- L;u VP, V% PC,VKT,V% KTXD(Th).
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