
UBND TỈNH HÀ TĨNH 

SỞ XÂY DỰNG 

Số:  3728/SXD-QLHĐXD 

V/v thông báo tập huấn công tác quản lý 

chi phí và hướng dẫn lập dự toán xây 

dựng công trình theo Bộ đơn giá xây 

dựng công trình năm 2020 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
                           

            Hà Tĩnh, ngày 23 tháng 12 năm 2020 

 

 

                           Kính gửi:     

- Các sở, ban, ngành cấp tỉnh, 

- Các ban QLDA chuyên ngành, 

- Các ban QLDA khu vực, 

- UBND các huyện, thành phố, thị xã, 

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

Để cập nhật về đơn giá và phương pháp lập dự toán xây dựng công trình cho 

các tổ chức, cá nhân tham gia hoạt động trong lĩnh vực xây dựng trên địa bàn tỉnh. Sở 

Xây dựng tổ chức tập huấn với các nội dung sau: 

1. Giới thiệu và hướng dẫn áp dụng Bộ đơn giá xây dựng công trình năm 2020 

ban hành kèm theo Quyết định số 4354/QĐ-SXD ngày 22/12/2020 của UBND tỉnh hà 

Tĩnh được tích hợp toàn bộ các bộ đơn giá XDCB hiện nay (đơn giá xây dựng, đơn 

giá sửa chữa, đơn giá lắp đặt, đơn giá khảo sát, đơn giá thí nghiệm vật liệu).  

2. Hướng dẫn và làm rõ thêm một số nội dung trong áp dụng đơn giá, lập dự 

toán chi phí xây dựng, những vấn đề vướng mắc trong thời gian qua. 

3. Hướng dẫn lập, thẩm tra dự toán theo đơn giá xây dựng mới và sử dụng phần 

mềm lập dự toán theo đơn giá này. 

4. Thời gian: 01 ngày (bắt đầu từ 7h30 Sáng thứ 2, ngày 28/12/2020). 

5. Địa điểm: Hội trường tầng 2, khách sạn Sailing Tower Hà Tĩnh  – số 02, 

đại lô Xô Viết Nghệ Tĩnh, TP Hà Tĩnh. 

Đề nghị các tổ chức, cá nhân tham dự đầy đủ. 

Mọi chi tiết liên hệ đ/c Nguyễn Ngọc Tú, phòng QLHĐXD, Số điện thoại 

(Zalo): 0987.27.28.28./.  

Nơi nhận: 

  - Như trên; 

  - UBND tỉnh (để báo cáo); 

  - Lãnh đạo Sở; 

  - Lưu: VT, QLHĐXD. 
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