
 

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 10 năm 2020 

V/v xin ý kiến góp ý dự thảo Đơn 

giá xây dựng công trình trên địa 

bàn tỉnh Phú Thọ. 

 

                

Kính gửi: Các đơn vị, tổ chức, cá nhân. 

 

  

Căn cứ Luật Xây dựng số 50/2014/QH13 ngày 18 tháng 6 năm 2014; 

Căn cứ Nghị định số 68/2019/NĐ-CP ngày 14 tháng 8 năm 2019 của Chính phủ 

về quản lý chi phí đầu tư xây dựng; 

Căn cứ Nghị quyết số 108/NQ-CP ngày 17 tháng 7 năm 2020 của Chính phủ về 

một số nhiệm vụ, giải pháp tháo gỡ khó khăn, vướng mắc trong quá trình triển khai 

Nghị định số 68/2019/NĐ-CP về quản lý chi phí đầu tư xây dựng;  

Căn cứ Thông tư số 09/2019/TT-BXD ngày 26 tháng 12 năm 2019 của Bộ Xây 

dựng về quản lý chi phí đầu tư xây dựng; 

Căn cứ Thông tư số 15/2019/TT-BXD ngày 26 tháng 12 năm 2019 của Bộ Xây 

dựng hướng dẫn xác định đơn giá nhân công xây dựng; 

Căn cứ Thông tư số 11/2019/TT-BXD ngày 26 tháng 12 năm 2019 của Bộ Xây 

dựng về việc hướng dẫn xác định giá ca máy và thiết bị thi công xây dựng; 

Căn cứ Thông tư số 10/2019/TT-BXD ngày 26 tháng 12 năm 2019 của Bộ Xây 

dựng Ban hành định mức xây dựng; 

Căn cứ Thông tư số 02/2020/TT-BXD ngày 20 tháng 7 năm 2020 của Bộ Xây 

dựng sửa đổi, bổ sung một số điều của 04 thông tư có liên quan đến quản lý chi phí đầu 

tư xây dựng; 

Căn cứ 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; 

Căn cứ 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 xây dựng trên địa bàn tỉnh Phú 

Thọ; 

Căn cứ Quyết định số 17/2018/QĐ-UBND ngày 07/9/2018 của UBND tỉnh Phú 

Thọ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Xây dựng tỉnh 

Phú Thọ. 

 Sở Xây dựng đã Chủ trì phối hợp cùng các đơn vị có liên quan điều tra, khảo sát 

thu thập thông tin, tính toán xây dựng Đơn giá xây dựng công trình trên địa bàn tỉnh 

Phú Thọ (có file đính kèm). Để có cơ sở tham mưu cho UBND tỉnh trước khi công bố 

làm cơ sở cho việc lập và quản lý chi phí đầu tư xây dựng trên địa bàn tỉnh. Sở Xây 

dựng đề nghị quý cơ quan, đơn vị, tổ chức, cá nhân cho ý kiến đóng góp về các bản dự 

thảo:  

  1 - Bộ đơn giá khảo sát xây dựng công trình. 

  2 - Bộ đơn giá thí nghiệm chuyên ngành xây dựng. 

  3 - Bộ đơn giá xây dựng công trình. 

  4 - Bộ đơn giá lắp đặt hệ thống kỹ thuật của công trình. 



 

  5 - Bộ đơn giá sửa chữa và bảo dưỡng công trình xây dựng. 

 Ý kiến đóng góp của các cơ quan, đơn vị, tổ chức, cá nhân xin gửi về Sở Xây 

dựng trước ngày 10/11/2020. 

 

Sở Xây dựng Phú Thọ trân trọng đề nghị./. 

   

 

   
Nơi nhận: 
- Như trên; 

- Website Sở Xây dựng; 

- Lãnh đạo Sở; 

- Lưu: VT, KT&VLXD. 

GIÁM ĐỐC                                                                         

 

 

 

 

Trần Quang Tuấn 
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