
UBND TỈNH HÀ TĨNH 

SỞ XÂY DỰNG 

Số: 131/QĐ-SXD 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

                   Hà Tĩnh, ngày 17 tháng 9 năm 2020 
 

 

QUYẾT ĐỊNH 

Về việc công bố đơn giá ca máy và thiết bị thi công xây dựng công trình 

 trên địa bàn tỉnh Hà Tĩnh 

  

 

GIÁM ĐỐC SỞ XÂY DỰNG HÀ TĨNH 
 

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 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 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 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 2457/QĐ-UBND ngày 03/8/2020 của UBND tỉnh 

về việc Công bố đơn giá nhân công xây dựng công trình tỉnh Hà Tĩnh; 

Căn cứ Công văn số 6086/UBND-XD ngày 10/9/2020 của UBND tỉnh về 

việc ủy quyền công bố đơn giá ca máy và thiết bị thi công; 

Theo đề nghị của Phòng Quản lý hoạt động xây dựng, 

QUYẾT ĐỊNH: 

Điều 1. Công bố kèm theo Quyết định này Đơn giá ca máy và thiết bị thi 

công xây dựng công trình trên địa bàn tỉnh Hà Tĩnh. 

https://thuvienphapluat.vn/van-ban/dau-tu/nghi-dinh-68-2019-nd-cp-ve-quan-ly-chi-phi-dau-tu-xay-dung-421141.aspx
https://thuvienphapluat.vn/van-ban/tai-chinh-nha-nuoc/thong-tu-09-2019-tt-bxd-huong-dan-xac-dinh-va-quan-ly-chi-phi-dau-tu-xay-dung-432621.aspx
https://thuvienphapluat.vn/van-ban/lao-dong-tien-luong/thong-tu-15-2019-tt-bxd-huong-dan-xac-dinh-don-gia-nhan-cong-xay-dung-427298.aspx
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Điều 2. Đơn giá ca máy và thiết bị thi công xây dựng này là cơ sở để các 

cơ quan, tổ chức, cá nhân có liên quan lập, thẩm tra, thẩm định, phê duyệt, 

quản lý chi phí đầu tư xây dựng các dự án sử dụng vốn ngân sách Nhà nước, 

vốn Nhà nước ngoài ngân sách, các dự án đầu tư theo hình thức đối tác công tư 

(PPP) theo quy định tại khoản 1, Điều 2 Nghị định số 68/2019/NĐ-CP ngày 

14/8/2019 của Chính phủ về quản lý chi phí đầu tư xây dựng. Khuyến khích 

các tổ chức, cá nhân có liên quan, các dự án sử dụng nguồn vốn khác áp dụng 

để xác định chi phí đầu tư xây dựng làm cơ sở thực hiện nghĩa vụ tài chính đối 

với Nhà nước. 

Điều 3. Quy định chuyển tiếp. 

1. Trường hợp tổng mức đầu tư đã được cơ quan có thẩm quyền thẩm 

định hoặc phê duyệt: Người quyết định đầu tư, chủ đầu tư và các chủ thể có 

liên quan xác định dự toán xây dựng theo đơn giá ca máy và thiết bị thi công 

được công bố; không phải cập nhật lại tổng mức đầu tư đã được thẩm định 

hoặc phê duyệt. 

2. Trường hợp dự toán xây dựng (bao gồm cả dự toán xây dựng công 

trình, dự toán gói thầu) đã được cơ quan có thẩm quyền thẩm định hoặc phê 

duyệt và chưa phát hành hồ sơ mời thầu, hồ sơ yêu cầu: Người quyết định đầu 

tư, chủ đầu tư và các chủ thể có liên quan xác định, cập nhật giá gói thầu xây 

dựng theo đơn giá ca máy và thiết bị thi công được công bố; không phải cập 

nhật lại dự toán xây dựng đã được thẩm định hoặc phê duyệt. 

3. Trường hợp đã phát hành hồ sơ mời thầu, hồ sơ yêu cầu nhưng chưa 

đóng thầu: Người quyết định đầu tư xem xét, quyết định việc cập nhật giá gói 

thầu theo đơn giá giá ca máy và thiết bị thi công, trên cơ sở tuân thủ các quy 

định pháp luật về đấu thầu và thời gian cần thiết để thực hiện việc cập nhật đơn 

giá ca máy và thiết bị thi công được công bố trước khi đóng thầu. 

4. Trường hợp đã đóng thầu: Thực hiện theo nội dung hồ sơ mời thầu, 

hồ sơ yêu cầu, hồ sơ dự thầu, hồ sơ đề xuất; không phải cập nhật lại giá gói 

thầu đã được phê duyệt. 

5. Trường hợp cập nhật dự toán xây dựng, giá gói thầu xây dựng theo 

hướng dẫn tại khoản 1, 2 Điều này làm vượt tổng mức đầu tư, dự toán xây 

dựng đã phê duyệt, thì việc thẩm định, phê duyệt tổng mức đầu tư, dự toán xây 

dựng điều chỉnh thực hiện theo quy định tại Nghị định số 68/2019/NĐ-CP 

ngày 14/8/2019 của Chính phủ. 

Điều 4. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ban hành và thay 

thế Quyết định số 34/QĐ-SXD ngày 29/3/2019 của Sở Xây dựng Hà Tĩnh về 

https://thuvienphapluat.vn/van-ban/dau-tu/nghi-dinh-68-2019-nd-cp-ve-quan-ly-chi-phi-dau-tu-xay-dung-421141.aspx
https://thuvienphapluat.vn/van-ban/dau-tu/nghi-dinh-68-2019-nd-cp-ve-quan-ly-chi-phi-dau-tu-xay-dung-421141.aspx
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việc Công bố bảng đơn giá ca máy và thiết bị thi công xây dựng trên địa bàn 

tỉnh Hà Tĩnh. 

Chánh Văn phòng, Các trưởng phòng chuyên môn, đơn vị trực thuộc Sở 

Xây dựng và các tổ chức, cá nhân có liên quan tổ chức thực hiện Quyết định 

này./. 
 

Nơi nhận:       

- Như điều 4;    

- Bộ Xây dựng (báo cáo); 

- UBND tỉnh Hà Tĩnh (báo cáo); 

- Các Sở, ngành cấp tỉnh; 

- Các Ban QLDA đầu tư XD chuyên ngành 

và khu vực; 

- UBND các huyện, thành phố và thị xã;  

- Website Sở Xây dựng tỉnh Hà Tĩnh; 

- Lưu: VT, P.QLHĐXD. 

 

KT. GIÁM ĐỐC 

PHÓ GIÁM ĐỐC 
 

 

 

 Nguyễn Quốc Hà 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


		2020-09-17T08:55:49+0700
	Việt Nam
	Sở Xây dựng<soxaydung@hatinh.gov.vn> đã ký lên văn bản này!




