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CSDL về định mức và  

giá xây dựng 

Hà Nội, ngày       tháng 10  năm 2022 

 

Kính gửi: Sở Xây dựng các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương 

 

Thực hiện đề án hoàn thiện hệ thống định mức và giá xây dựng được Thủ 

tướng Chính phủ phê duyệt tại Quyết định số 2038/QĐ-TTg ngày 18/12/2017, Bộ 

Xây dựng đã phê duyệt dự án xây dựng hệ thống cơ sở dữ liệu về định mức và giá 

xây dựng phục vụ quản lý chi phí đầu tư xây dựng và dịch vụ đô thị và giao Cục 

Kinh tế xây dựng chủ trì tổ chức thực hiện. Đến nay, dự án xây dựng hệ thống cơ sở 

dữ liệu nêu trên đã cơ bản hoàn thành.  

Từ ngày 22-25/3/2022 Bộ Xây dựng đã tổ chức tập huấn, hướng dẫn sử dụng, 

khai thác hệ thống cơ sở dữ liệu bằng hình thức trực tuyến cho các Bộ, ngành, Sở 

Xây dựng, Sở quản lý công trình xây dựng chuyên ngành của các địa phương và các 

cơ quan, tổ chức có liên quan. Hiện nay, các bộ quản lý công trình xây dựng chuyên 

ngành, 63/63 Sở Xây dựng các địa phương, các sở quản lý công trình xây dựng 

chuyên ngành, các tổ chức tư vấn và các đơn vị có nhu cầu đã được cấp tài khoản để 

sử dụng, khai thác và cập nhật thông tin dữ liệu trên hệ thống cơ sở dữ liệu. Hệ 

thống cơ sở dữ liệu về định mức và giá xây dựng chính thức đi vào hoạt động sẽ là 

một trong các công cụ phục vụ công tác quản lý nhà nước trong lĩnh vực quản lý chi 

phí đầu tư xây dựng.  

Trong quá trình sử dụng tài khoản được cấp để khai thác và cập nhật thông tin 

dữ liệu vào hệ thống cơ dữ liệu nếu có khó khăn, vướng mắc đề nghị các đơn vị 

phản hồi, cho ý kiến để tổng hợp, hoàn thiện hệ thống trước khi chính thức nghiệm 

thu, hoàn thành dự án.  

Ý kiến phản hồi (nếu có) đề nghị gửi về Cục Kinh tế xây dựng, Bộ Xây 

dựng – số 37 Lê Đại Hành, quận Hai Bà Trưng, Hà Nội trước ngày 25/10/2022. 

Trân trọng!   

Nơi nhận: 
- Như kính gửi; 

- TTr Bùi Hồng Minh (để b/c); 

- Lưu: VT; TTTV. 

CỤC TRƯỞNG 

 

 

 

 

 

 

Đàm Đức Biên 
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