
UBND TỈNH PHÚ THỌ 

SỞ XÂY DỰNG 
 

Số:          /SXD-KT&VLXD 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
 

 

Phú Thọ, ngày      tháng       năm 2020 

V/v triển khai phổ biến Bộ đơn giá 

xây dựng công trình trên địa bàn 

tỉnh Phú Thọ.  

 

 

            Kính gửi:  

     - Các Sở, ban, ngành; 

     - UBND các huyện, thành phố, thị xã; 

     - Các ban QLDA chuyên ngành; 

     - Các tổ chức, cá nhân hoạt động lĩnh vực xây dựng. 

 

 

Thực hiện Quyết định số 1639/QĐ-UBND ngày 24/7/2020 của UBND tỉnh 

Phú Thọ về việc công bố Đơn giá nhân công trên địa bàn tỉnh Phú Thọ; Quyết 

định số 2324/QĐ-UBND ngày 03/9/2020 của UBND tỉnh Phú Thọ về việc công 

bố Đơn giá ca máy và thiết bị thi công trên địa bàn tỉnh Phú Thọ; Quyết định số 

3326/QĐ-UBND ngày 28/12/2020 của UBND tỉnh Phú Thọ về việc công bố Bộ 

đơn giá xây dựng công trình trên địa bàn tỉnh Phú Thọ, gồm: Phần khảo sát xây 

dựng công trình; Phần thí nghiệm chuyên ngành xây dựng; Phần Xây dựng; 

Phần lắp đặt hệ thống kỹ thuật của công trình; Phần sửa chữa và bảo dưỡng công 

trình xây dựng. 

Bộ đơn giá này là cơ sở để các tổ chức, cá nhân có liên quan sử dụng trong 

việc xác định và quản lý chi phí đầu tư xây dựng đối với các dự án sử dụng vốn 

ngân sách nhà nước, vốn nhà nước ngoài ngân sách và dự án đầu tư xây dựng 

theo hình thức đối tác công tư (PPP); Khuyến khích các tổ chức, cá nhân có liên 

quan áp dụng Bộ đơn giá xây dựng công trình này để thực hiện xác định và quản 

lý chi phí đầu tư xây dựng, xác định chi phí đầu tư xây dựng làm cơ sở thực hiện 

nghĩa vụ tài chính đối với Nhà nước của các dự án sử dụng vốn khác. 

Sở Xây dựng thông báo để các tổ chức, cá nhân có liên quan biết và thực 

hiện theo đúng quy định./. 

 
 

Nơi nhận:  
- Như trên; 

- Lãnh đạo sở; 

- Website Sở Xây dựng PT; 

- Lưu: VT, KT&VLXD. 

GIÁM ĐỐC 
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