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Số: 551/BXD-KTXD 
V/v: Hướng dẫn điều chỉnh chi phí nhân công để 

lập và quản lý chi phí đầu tư xây dựng công 

trình theo quy định tại Nghị định số 
103/2012/NĐ-CP. 

Hà Nội, ngày 02 tháng 4 năm 2013 

  

Kính gửi: - Uỷ ban nhân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương; 

- Các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ; 

- Các Tập đoàn kinh tế, Tổng công ty Nhà nước. 

  

Căn cứ Nghị định số 103/2012/NĐ-CP ngày 04/12/2012 của Chính phủ quy định mức lương tối thiểu vùng đối với 

người lao động làm việc ở doanh nghiệp, hợp tác xã, tổ hợp tác, trang trại, hộ gia đình, cá nhân và các cơ quan, tổ 

chức có thuê mướn lao động; 

Căn cứ khoản 1, Điều 15 Nghị định số 112/2009/NĐ-CP ngày 14/12/2009 của Chính phủ về quản lý chi phí đầu tư 

xây dựng công trình đã quy định: “Giá nhân công xây dựng được xác định trên cơ sở tính đúng, tính đủ tiền lương 

nhân công và phù hợp với mặt bằng thị trường lao động phổ biến của từng khu vực, tỉnh theo từng ngành nghề cần 

sử dụng”, Bộ Xây dựng hướng dẫn việc điều chỉnh chi phí nhân công trong việc lập và quản lý chi phí đầu tư xây 

dựng công trình như sau: 

Việc điều chỉnh chi phí nhân công để lập và quản lý chi phí đầu tư xây dựng công trình theo mức lương tối thiểu 

vùng quy định tại Nghị định số 103/2012/NĐ-CP phải dựa trên cơ sở mặt bằng giá nhân công thực tế trên thị trường 

tại từng khu vực thuộc các địa phương để xác định hệ số điều chỉnh chi phí nhân công cho phù hợp, cụ thể: 

1. Đối với dự toán xây dựng công trình tại các địa phương mà chi phí nhân công được lập trên cở sở mức lương tối 

thiểu vùng quy định tại Nghị định số 70/2011/NĐ-CP ngày 22/8/2011 của Chính phủ đã phù hợp với mức giá nhân 

công thực tế trên thị trường tại địa phương đó thì không điều chỉnh chi phí nhân công trong dự toán xây dựng công 

trình theo mức lương tối thiểu vùng quy định tại Nghị định số 103/2012/NĐ-CP. 

2. Đối với dự toán xây dựng công trình tại các địa phương mà chi phí nhân công được lập trên cở sở mức lương tối 

thiểu vùng quy định tại Nghị định số 70/2011/NĐ-CP ngày 22/8/2011 của Chính phủ mà chưa phù hợp (thấp hơn) 

so với mức giá nhân công thực tế trên thị trường tại địa phương đó thì trên cơ sở mức lương tối thiểu vùng quy định 

tại Nghị định số 103/2012/NĐ-CP, các địa phương tính toán, xác định và quyết định việc công bố các hệ số điều 

chỉnh mức chi phí nhân công cho phù hợp với từng khu vực của địa phương mình quản lý. 

Các Bộ, Uỷ ban nhân dân cấp tỉnh, Hội đồng thành viên Tập đoàn kinh tế, Tổng công ty Nhà nước căn cứ ý kiến 

trên, hướng dẫn điều chỉnh chi phí nhân công để làm cơ sở lập và quản lý chi phí đầu tư xây dựng công trình đúng 

quy định./. 

  

  

Nơi nhận : 
- Như trên; 

- Lưu: VT,Vụ KTXD(Nh20). 
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Trần Văn Sơn 

  


