
Đơn vị tính: VNĐ

I Chi phí xây dựng Gxd 34.412.737.273  3.441.273.727   37.854.011.000  

1 Các hạng mục công trình giao thông Gxd1 22.228.910.000  2.222.891.000   24.451.801.000  

2 Các hạng mục công trình HTKT Gxd2 3.543.331.818    354.333.182      3.897.665.000    

3 Các hạng mục công trình dân dụng Gxd3 7.828.978.182    782.897.818      8.611.876.000    

4 Các hạng mục công trình công nghiệp Gxd4 811.517.273       81.151.727        892.669.000       

II Chi phí thiết bị Gtb 790.389.091       79.038.909        869.428.000       

1 Các hạng mục công trình giao thông Gtb1 454.800.000       45.480.000        500.280.000       

2 Các hạng mục công trình công nghiệp Gtb2 335.589.091       33.558.909        369.148.000       

III Chi phí quản lý dự án Gqlda 850.907.187       -                    850.907.000       

1 Các hạng mục công trình giao thông Gqlda1 2,356% *(Gxd1+Gtb1) 534.428.208       -                    534.428.000       

2 Các hạng mục công trình HTKT Gqlda2 2,217% *Gxd2 78.555.666         -                    78.556.000         

3 Các hạng mục công trình dân dụng Gqlda3 2,633% *Gxd3 206.136.996       -                    206.137.000       

4 Các hạng mục công trình công nghiệp Gqlda4 2,771% *(Gxd4+Gtb2) 31.786.317         -                    31.786.000         

IV Chi phí tư vấn đầu tư xây dựng Gtv 3.965.464.000    

*
Giai đoạn lập báo cáo nghiên cứu khả 

thi

1
Chi phí lập nhiệm vụ khảo sát bước lập

báo cáo NCKT
Gtv1 15.955.455         1.595.545          17.551.000         

2
Chi phí giám sát khảo sát bước lập báo

cáo NCKT
Gtv2 20.109.091         2.010.909          22.120.000         

3
Chi phí lập hồ sơ mời thầu tư vấn khảo

sát, lập báo cáo NCKT
Gtv3 708.000              -                    708.000              

4
Chi phí đánh giá hồ sơ dự thầu tư vấn

khảo sát, lập báo cáo NCKT
Gtv4 708.000              -                    708.000              

5 Chi phí thẩm tra nhiệm vụ khảo sát Gtv5 5.514.545           551.455             6.066.000           

6 Chi phí khảo sát bước lập báo cáo NCKT Gtv6 469.404.545       46.940.455        516.345.000       

7 Chi phí thiết kế bước lập báo cáo NCKT Gtv7 176.258.182       17.625.818        193.884.000       

8 Chi phí thẩm tra báo cáo NCKT Gtv8 17.702.727         1.770.273          19.473.000         

*
Giai đoạn thiết kế bản vẽ thi công và 

dự toán

9
Chi phí lập nhiệm vụ khảo sát bước

TKBVTC
Gtv9 3,000% *Gtv13 21.818.182         2.181.818          24.000.000         

10 Chi phí giám sát khảo sát bước TKBVTC Gtv10 4,072% *Gtv13 29.614.545         2.961.455          32.576.000         

11
Chi phí lập hồ sơ mời thầu tư vấn khảo

sát, thiết kế BVTC
Gtv11 0,100% *(Gtv13+Gtv14) 1.327.051           -                    1.327.000           

12
Chi phí đánh giá hồ sơ dự thầu tư vấn

khảo sát, thiết kế BVTC
Gtv12 0,100% *(Gtv13+Gtv14) 1.327.051           -                    1.327.000           

13 Chi phí khảo sát bước thiết kế BVTC Gtv13 727.272.727       72.727.273        800.000.000       

14 Chi phí thiết kế BVTC Gtv14 599.777.831       59.977.783        659.757.000       

- Các hạng mục công trình giao thông 1,250% *Gxd1 277.861.375       27.786.138        305.648.000       

- Các hạng mục công trình HTKT 2,070% *Gxd2 73.346.969         7.334.697          80.682.000         

- Các hạng mục công trình dân dụng 2,920% *Gxd3 228.606.163       22.860.616        251.467.000       

∑Gxdi

Thuế GTGT

(VAT 10%)

Giá trị trước 

thuế
Cách tínhKý hiệu Giá trị sau thuếNội dung chi phíTT

Tạm tính

Dự toán chi tiết

∑Gtbi

∑Gtvi

Dự toán chi tiết

Dự toán chi tiết

Dự toán chi tiết

Dự toán chi tiết

∑Gqldai

Dự toán chi tiết

Dự toán chi tiết

Dự toán chi tiết

Dự toán chi tiết

∑Gtv14i
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Thuế GTGT

(VAT 10%)

Giá trị trước 

thuế
Cách tínhKý hiệu Giá trị sau thuếNội dung chi phíTT

- Các hạng mục công trình công nghiệp 2,460% *Gxd4 19.963.325         1.996.332          21.960.000         

15 Chi phí thẩm tra thiết kế BVTC Gtv15 61.542.158         6.154.216          67.697.000         

- Các hạng mục công trình giao thông 0,144% *Gxd1 32.009.630         3.200.963          35.211.000         

- Các hạng mục công trình HTKT 0,197% *Gxd2 6.980.364           698.036             7.678.000           

- Các hạng mục công trình dân dụng 0,258% *Gxd3 20.198.764         2.019.876          22.219.000         

- Các hạng mục công trình công nghiệp 0,290% *Gxd4 2.353.400           235.340             2.589.000           

16 Chi phí thẩm tra dự toán Gtv16 59.526.873         5.952.687          65.480.000         

- Các hạng mục công trình giao thông 0,139% *Gxd1 30.898.185         3.089.818          33.988.000         

- Các hạng mục công trình HTKT 0,191% *Gxd2 6.767.764           676.776             7.445.000           

- Các hạng mục công trình dân dụng 0,250% *Gxd3 19.572.445         1.957.245          21.530.000         

- Các hạng mục công trình công nghiệp 0,282% *Gxd4 2.288.479           228.848             2.517.000           

17
Chi phí lập hồ sơ mời thầu TVGS thi

công xây dựng
Gtv17 1.000.000           -                    1.000.000           

18
Chi phí đánh giá hồ sơ dự thầu TVGS thi

công xây dựng
Gtv18 1.000.000           -                    1.000.000           

19 Chi phí giám sát thi công xây dựng Gtv19 970.972.907       97.097.291        1.068.070.000    

- Các hạng mục công trình giao thông 2,674% *Gxd1 594.401.053       59.440.105        653.841.000       

- Các hạng mục công trình HTKT 2,566% *Gxd2 90.921.894         9.092.189          100.014.000       

- Các hạng mục công trình dân dụng 3,285% *Gxd3 257.181.933       25.718.193        282.900.000       

- Các hạng mục công trình công nghiệp 3,508% *Gxd4 28.468.026         2.846.803          31.315.000         

20 Chi phí giám sát lắp đặt thiết bị Gtv20 6.928.203           692.820             7.621.000           

- Các hạng mục công trình giao thông 0,677% *Gtb1 3.078.996           307.900             3.387.000           

- Các hạng mục công trình công nghiệp 1,147% *Gtb2 3.849.207           384.921             4.234.000           

21
Chi phí lập hồ sơ mời thầu thi công xây

dựng và lắp đặt thiết bị
Gtv21 0,100% *(Gxd+Gtb) 35.203.126         -                    35.203.000         

22
Chi phí đánh giá hồ sơ dự thầu thi công

xây dựng và lắp đặt thiết bị
Gtv22 0,100% *(Gxd+Gtb) 35.203.126         -                    35.203.000         

23
Chi phí lập báo cáo đánh giá tác động

môi trường
Gtv23 80.316.364         8.031.636          88.348.000         

24

Chi phí điều tra, khảo sát lập phương án

kỹ thuật thi công và dự toán rà phá bom

mìn

Gtv24 22.727.273         2.272.727          25.000.000         

25 Chi phí giám sát thi công rà phá bom mìn Gtv25 27.272.727         2.727.273          30.000.000         

26 Chi phí thí nghiệm đối chứng Gtv26 131.818.182       13.181.818        145.000.000       

27
Chi phí kiểm định chất lượng, kiểm tra

khả năng chịu lực của kết cấu
Gtv27 90.909.091         9.090.909          100.000.000       

V Chi phí khác Gk 854.856.000       

*
Giai đoạn lập báo cáo nghiên cứu khả 

thi

1 Chi phí thẩm định báo cáo NCKT Gk1 0,015% *50,000 tỷ 7.500.000           -                    7.500.000           

2
Chi phí thẩm định hồ sơ mời thầu tư vấn

khảo sát, thiết kế bước lập báo cáo NCKT
Gk2 354.000              -                    354.000              

3
Chi phí thẩm định kết quả LCNT tư vấn

khảo sát, thiết kế bước lập báo cáo NCKT
Gk3 354.000              -                    354.000              

*
Giai đoạn thiết kế bản vẽ thi công và 

dự toán

4 Chi phí thẩm định thiết kế BVTC Gk4 12.392.193         -                    12.392.000         

- Các hạng mục công trình giao thông 0,030% *Gxd1 6.668.673           -                    6.669.000           

∑Gtv19i

∑Gki

Dự toán chi tiết

Tạm tính

∑Gtv20i

Tạm tính

Dự toán chi tiết

Dự toán chi tiết

tối thiểu

tối thiểu

∑Gk4i

Tạm tính

Tạm tính

∑Gtv15i

∑Gtv16i
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Thuế GTGT

(VAT 10%)

Giá trị trước 

thuế
Cách tínhKý hiệu Giá trị sau thuếNội dung chi phíTT

- Các hạng mục công trình HTKT 0,038% *Gxd2 1.346.466           -                    1.346.000           

- Các hạng mục công trình dân dụng 0,050% *Gxd3 3.914.489           -                    3.914.000           

- Các hạng mục công trình công nghiệp 0,057% *Gxd4 462.565              -                    463.000              

5 Lệ phí thẩm định dự toán Gk5 11.969.776         -                    11.969.000         

- Các hạng mục công trình giao thông 0,029% *Gxd1 6.446.384           -                    6.446.000           

- Các hạng mục công trình HTKT 0,037% *Gxd2 1.311.033           -                    1.311.000           

- Các hạng mục công trình dân dụng 0,048% *Gxd3 3.757.910           -                    3.758.000           

- Các hạng mục công trình công nghiệp 0,056% *Gxd4 454.450              -                    454.000              

6
Chi phí thẩm định hồ sơ mời thầu tư vấn

khảo sát, thiết kế BVTC
Gk6 1.000.000           -                    1.000.000           

7
Chi phí thẩm định kết quả LCNT tư vấn

khảo sát, thiết kế BVTC
Gk7 1.000.000           -                    1.000.000           

8 Chi phí giám sát quan trắc môi trường Gk8 54.545.455         5.454.545          60.000.000         

9
Chi phí thẩm định hồ sơ mời thầu tư vấn

giám sát thi công xây dựng
Gk9 1.000.000           -                    1.000.000           

10
Chi phí thẩm định kết quả LCNT tư vấn

giám sát thi công xây dựng
Gk10 1.000.000           -                    1.000.000           

11
Chi phí thẩm định hồ sơ mời thầu thi

công xây dựng và lắp đặt thiết bị
Gk11 0,050% *(Gxd+Gtb) 17.601.563         -                    17.602.000         

12
Chi phí thẩm định kết quả LCNT thi

công xây dựng và lắp đặt thiết bị
Gk12 0,050% *(Gxd+Gtb) 17.601.563         -                    17.602.000         

13 Chi phí kiểm toán độc lập Gk13 0,477% *44,395 tỷ 211.762.557       21.176.256        232.939.000       

14 Chi phí thẩm tra, phê duyệt quyết toán Gk14 0,300% *44,395 tỷ*0,5 66.591.999         -                    66.592.000         

15 Chi phí thẩm duyệt thiết kế PCCC Gk15 0,008% *44,395 tỷ 3.551.573           -                    3.552.000           

16
Chi phí kiểm tra công tác nghiệm thu của 

cơ quan Nhà nước có thẩm quyền
Gk16 45.454.545         4.545.455          50.000.000         

17 Chi phí lập chứng thư thẩm định giá Gk17 45.454.545         4.545.455          50.000.000         

18 Chi phí rà phá bom mìn, vật liệu nổ Gk18 109.090.909       10.909.091        120.000.000       

19
Chi phí lập phương án đảm bảo an toàn 

giao thông đường thủy
Gk19 181.818.182       18.181.818        200.000.000       

VI Chi phí dự phòng Gdp 5.605.334.000    

1 Chi phí dự phòng do phát sinh khối lượng Gdp1 10,000% 4.439.467.000    

2 Chi phí dự phòng trượt giá Gdp2 2,626% 1.165.867.000    

TỔNG CỘNG TMĐT 50.000.000.000  

(Bằng chữ: Năm mươi tỷ đồng)

tối thiểu

Tạm tính

Tạm tính

I + II + III + IV + V + VI

*(Gxd + Gtb + Gqlda + Gtv + Gk)

*(Gxd + Gtb + Gqlda + Gtv + Gk)

∑Gdpi

Tạm tính

Tạm tính

tạm tính

tối thiểu

tối thiểu

∑Gk5i

tối thiểu
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