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                             Kính gửi:   

- Các Sở, Ngành thuộc tỉnh; 

- UBND các huyện, thị xã, thành phố; 

- Các Chủ đầu tư, Ban quản lý dự án; 

- Phòng Tài chính-Kế hoạch huyện,  

                                                                                     thị xã, thành phố. 
 

 

 

Ngày 26/12/2019, Bộ Xây dựng ban hành Thông tư số 13/2019/TT-BXD 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 xây 

dựng nông thôn mới. 

Thông tư số 13/2019/TT-BXD ngày 26/12/2019 của Bộ Xây dựng 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 xây dựng 

nông thôn mới; Thông tư có hiệu lực thi hành kể từ ngày 15/02/2020; theo đó 

Thông tư hướng dẫn việc xác định và 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; dự án có quy mô nhỏ, 

kỹ thuật không phức tạp, chỉ yêu cầu lập Báo cáo kinh tế kỹ thuật hoặc Hồ sơ xây 

dựng công trình.   

Thông tư nêu trên đã được số hóa và đăng trên Cổng Thông tin điện tử 

Chính phủ (www.chinhphu.vn) và Cổng Thông tin điện tử của Bộ Xây dựng 

(http://vbpl.vn/boxaydung); do đó Sở Tài chính đề nghị các Sở, ngành, UBND các 

huyện, thị xã, thành phố, các chủ đầu tư, Ban quản lý dự án truy cập trang web và 

tải Thông tư số 13/2019/TT-BXD ngày 26/12/2019 của Bộ Xây dựng để nghiên 

cứu, triển khai thực hiện theo đúng quy định của Trung ương.  

Trong đó lưu ý đối với các khoản mục chi phí dự toán xây dựng công trình, 

đặc biệt đối với chi phí xây dựng - phần khối lượng do người dân tự làm sử dụng 

nhân công, vật tư, vật liệu khai thác tại chỗ, khối lượng của những hạng mục công 

trình sử dụng kinh phí đóng góp của dân thì không tính chi phí chung của doanh 

nghiệp, chi phí quản lý, điều hành sản xuất tại công trường xây dựng trong chi phí 

gián tiếp; thu nhập chịu thuế tính trước và thuế giá trị gia tăng trong dự toán.  

http://www.chinhphu.vn/
http://vbpl.vn/boxaydung
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Quá trình triển khai thực hiện, nếu gặp khó khăn, vướng m c, đề nghị các 

đơn vị có văn bản thông qua Sở Tài chính tổng hợp báo cáo UBND tỉnh xem x t, 

chỉ đạo. 

Sở Tài chính đề nghị các Sở, ngành, UBND các huyện, thị xã, thành phố các 

chủ đầu tư, Ban quản lý dự án cập nhật, nghiên cứu thực hiện./. 

                                                         

 

Nơi nhận:          GIÁM ĐỐC             
- Như trên;  
- UBND tỉnh (báo cáo); 
- Văn Phòng (đăng website);         

- Lưu: VT, BGĐ, QLNS-DN, HCSN, ĐT (LV03).                                                                                 

 

 

                                                                                          Nguyễn Hữu Ba 
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