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QUYẾT ĐỊNH 

Về việc công bố đơn giá xây dựng công trình tỉnh Hà Tĩnh 
  

 
 

GIÁM ĐỐC SỞ XÂY DỰNG HÀ TĨNH 

 

Căn cứ Luật Xây dựng ngày 18/6/2014; 

Căn cứ Nghị định số 32/2015/NĐ-CP ngày 25/3/2015 của Chính phủ về 

quản lý chi phí đầu tư xây dựng; 

Căn cứ Thông tư số 05/2016/TT-BXD ngày 10/3/2016 của Bộ Xây dựng 

hướng dẫn xác định đơn giá nhân công trong quản lý chi phí đầu tư xây dựng; 

Căn cứ Thông tư số 06/2016/TT-BXD ngày 10/3/2016 của Bộ Xây dựng 

hướng dẫn xác định và quản lý chi phí đầu tư xây dựng; 

Căn cứ Định mức dự toán xây dựng công trình – Phần Xây dựng công 

bố kèm theo Văn bản số 1776/BXD-VP ngày 16/8/2007 của Bộ Xây dựng;  

Căn cứ Định mức dự toán xây dựng công trình – Phần Lắp đặt công bố 

kèm theo Văn bản số 1777/BXD-VP ngày 16/8/2007 của Bộ Xây dựng; 

Căn cứ Định mức dự toán xây dựng công trình – Phần Xây dựng (bổ 

sung) công bố kèm theo Quyết định số 1091/QĐ-BXD ngày 26/12/2011 của 

Bộ Xây dựng; 

 Căn cứ Định mức dự toán xây dựng công trình – Phần Xây dựng (sửa 

đổi và bổ sung) công bố kèm theo Quyết định số 1172/QĐ-BXD ngày 

26/12/2012 của Bộ Xây dựng; 

Căn cứ Định mức dự toán xây dựng công trình – Phần Lắp đặt (sửa đổi 

và bổ sung) công bố kèm theo Quyết định số 1173/QĐ-BXD ngày 26/12/2012 

của Bộ Xây dựng;  

Căn cứ Định mức dự toán xây dựng công trình – Phần Lắp đặt (sửa đổi 

và bổ sung) công bố kèm theo Quyết định số 587/QĐ-BXD ngày 29/5/2014 

của Bộ Xây dựng;  

 Căn cứ Định mức dự toán xây dựng công trình – Phần Xây dựng (sửa 

đổi và bổ sung) công bố kèm theo Quyết định số 588/QĐ-BXD ngày 29/5/2014 

của Bộ Xây dựng;  



Căn cứ Quyết định số 1354/QĐ-BXD ngày 28/12/2016 của Bộ Xây 

dựng về việc ban hành Định mức dự toán xây dựng công trình - Phần khảo sát 

xây dựng; 

Căn cứ Quyết định số 235/QĐ-BXD ngày 04/4/2017 của Bộ Xây dựng 

công bố Định mức dự toán xây dựng công trình - Phần Xây dựng (sửa đổi và 

bổ sung);  

Căn cứ Quyết định số 236/QĐ-BXD ngày 04/04/2017 của Bộ Xây dựng 

về việc công bố Định mức dự toán xây dựng công trình - Phần lắp đặt (bổ 

sung); 

Căn cứ Quyết định số 1149/QĐ-BXD ngày 09/11/2017 Bộ xây dựng về 

việc công bố định mức dự toán sửa chữa và bảo dưỡng công trình xây dựng; 

Căn cứ Quyết định số 1264/QĐ-BXD ngày 18/12/2017 của Bộ Xây 

dựng công bố Định mức dự toán xây dựng công trình Phần Xây dựng (sửa đổi 

và bổ sung) - Công tác sử dụng vật liệu xây không nung; 

Căn cứ Quyết định số 1169/QĐ-BXD ngày 14/11/2017 của Bộ Xây 

dựng về việc công bố định mức dự toán xây dựng công trình – Phần Thí 

nghiệm vật liệu, cấu kiện, kết cấu và công trình xây dựng; 

Căn cứ Quyết định số 16/2016/QĐ-UBND ngày 28/4/2016 của UBND 

tỉnh về việc ban hành Quy định một số nội dung về lập, quản lý chi phí đầu tư 

xây dựng và hợp đồng xây dựng đối với các dự án sử dụng nguồn vốn Nhà 

nước trên địa bàn tỉnh; 

Xét đề nghị của Trưởng Phòng Kinh tế & Vật liệu xây dựng,  

 

QUYẾT ĐỊNH: 

Điều 1. Công bố kèm theo Quyết định này Đơn giá Xây dựng công trình 

tỉnh Hà Tĩnh, bao gồm: 

1. Đơn giá xây dựng công trình - Phần xây dựng 

2. Đơn giá xây dựng công trình - Phần sửa chữa và bảo dưỡng công trình 

xây dựng 

3. Đơn giá xây dựng công trình - Phần lắp đặt 

4. Đơn giá xây dựng công trình - Phần khảo sát xây dựng 

5. Đơn giá xây dựng công trình - Phần thí nghiệm vật liệu, cấu kiện, kết 

cấu và công trình xây dựng. 

Điều 2. Đơn giá Xây dựng công trình công bố tại Điều 1, Quyết định này 

làm cơ sở cho việc lập đơn giá xây dựng công trình, tổng mức đầu tư, dự toán 



xây dựng công trình, dự toán gói thầu, xác định giá xét thầu, thanh quyết toán 

vốn đầu tư và quản lý chi phí đầu tư xây dựng công trình đối với các dự án sử 

dụng nguồn vốn nhà nước trên địa bàn tỉnh Hà Tĩnh. 

Đơn giá Xây dựng công trình công bố kèm theo Quyết định này, được áp 

dụng kể từ ngày 15/4/2019. 

Đối với những công trình hoặc gói thầu các công việc chưa có đơn giá 

hoặc không phù hợp thì chủ đầu tư tổ chức xác định đơn giá, báo cáo Sở Xây 

dựng xem xét chấp thuận trước khi áp dụng.  

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 15/4/2019 và thay 

thế các Quyết định số 41/QĐ-SXD ngày 10/5/2016 của Sở Xây dựng về việc 

công bố đơn giá xây dựng công trình tỉnh Hà Tĩnh; Quyết định số 69/QĐ-SXD 

ngày 05/9/2017 của Sở Xây dựng Hà Tĩnh về việc công bố đơn giá khảo sát 

xây dựng công trình; Quyết định số 59/QĐ-SXD ngày 20/7/2018 của Sở Xây 

dựng về việc công bố đơn giá xây dựng công trình tỉnh Hà Tĩnh. 

Chánh Văn phòng, Trưởng phòng Kinh tế & Vật liệu xây dựng và các tổ 

chức, cá nhân có liên quan tổ chức thực hiện Quyết định này./. 
 

Nơi nhận:       

- Như điều 3;    

- Bộ Xây dựng (báo cáo); 

- UBND tỉnh Hà Tĩnh (báo cáo); 

- Các Sở, Ngành cấp tỉnh; 

- Các Ban QLDA đầu tư XD; 

- UBND các huyện, thành phố và thị xã; 

- Website Sở Xây dựng tỉnh Hà Tĩnh; 

- Lưu: VT, P. KT&VLXD. 

 

KT. GIÁM ĐỐC 

PHÓ GIÁM ĐỐC 
 

 

 

 Trần Hậu Thành 
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