
UBND TỈNH HÀ TĨNH 

SỞ XÂY DỰNG 

Số: 1365/SXD-QLHĐXD 

Về việc góp ý dự thảo đơn ca máy, 

thiết bị thi công xây dựng. 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc                        

                Hà Tĩnh, ngày  09 tháng 6 năm 2022 

 Kính gửi:  

- Các Sở: Tài chính; KH&ĐT; NN&PTNT; GTVT, 

Công Thương; Khoa học & CN; LĐTB&XH; 

- Thanh tra tỉnh, Ban quản lý KKT tỉnh; 

- UBND các huyện, thành phố, thị xã; 

- Các Ban QLDA chuyên ngành, khu vực. 
 

 Thực hiện Nghị định số 10/2021/NĐ-CP ngày 09/02/2021 của Chính phủ 

về quản lý chi phí đầu tư xây dựng và Quyết định số 21/QĐ-UBND ngày 

13/5/2021của UBND tỉnh Hà Tĩnh Phân cấp thẩm quyền công bố chỉ số giá xây 

dựng, công bố giá vật liệu xây dựng, thiết bị công trình, đơn giá nhân công xây 

dựng, giá ca máy và thiết bị thi công, giá thuê máy và thiết bị thi công trên địa 

bàn tỉnh Hà Tĩnh. Trong thời gian qua, Sở Xây dựng đã tổ chức khảo sát, xác 

định đơn giá ca máy, thiết bị thi công xây dựng công trình trên địa bàn tỉnh theo 

phương pháp quy định tại Phụ lục V Thông tư số 13/2021/TT-BXD ngày 

31/8/2021 của Bộ Xây dựng, đến nay đã cơ bản hoàn thành. 

Để đảm bảo theo các quy định của pháp luật có liên quan cũng như phù 

hợp với điều kiện thực tế của địa phương, Sở Xây dựng đề nghị Các Sở, ban 

ngành, các đơn vị và địa phương xem xét, cho ý kiến vào dự thảo đơn giá ca 

máy, thiết bị thi công xây dựng công trình trên địa bàn tỉnh Hà Tĩnh (thay thế 

Quyết định số 131/QĐ-SXD ngày 17/9/2020 của Sở Xây dựng). Văn bản góp ý 

xin gửi về Sở Xây dựng trước ngày 14/6/2022, nếu sau thời gian trên, cơ quan 

đơn vị nào không có văn bản xem như đồng ý với Dự thảo. 

Rất mong sự quan tâm, phối hợp của quý cơ quan./. 

Nơi nhận: 

  - Như trên; 

  - UBND tỉnh (để b/c);  

  - Lãnh đạo Sở (để b/c); 

- Lưu: VT, QLHĐXD. 

 

 

KT.GIÁM ĐỐC 

PHÓ GIÁM ĐỐC 

 

 

Nguyễn Quốc Hà 
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UBND TỈNH HÀ TĨNH 

SỞ XÂY DỰNG 

 

Số:         /QĐ-SXD 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
 

 

                      Hà Tĩnh, ngày      tháng  6 năm 2022 

  

 
 

QUYẾT ĐỊNH 

Về việc công bố bảng đơn giá ca máy và thiết bị thi công xây dựng trên địa 

bàn tỉnh Hà Tĩnh  

 

GIÁM ĐỐC SỞ XÂY DỰNG TỈNH HÀ TĨNH 

 

Căn cứ Luật Xây dựng ngày 18/6/2014; Luật Sửa đổi, bổ sung một số 

điều của Luật Xây dựng ngày 17/6/2020; 

Căn cứ Nghị định số 10/2021/NĐ-CP ngày 09/02/2021 của Chính phủ về 

quản lý chi phí đầu tư xây dựng; 

Căn cứ Thông tư số 11/2021/TT-BXD ngày 31/8/2021 của Bộ trưởng Bộ 

Xây dựng hướng dẫn một số nội dung về xác định và quản lý chi phí đầu tư xây 

dựng;  

Căn cứ Thông tư số 13/2021/TT-BXD ngày 31/8/2021 của Bộ trưởng Bộ 

Xây dựng hướng dẫn phương pháp xác định các chỉ tiêu kinh tế kỹ thuật và đo 

bóc khối lượng;  

Căn cứ Quyết định số 24/2017/QĐ-UBND ngày 19/5/2017 của UBND 

tỉnh Ban hành quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của 

Sở Xây dựng; Quyết định số 40/2018/QĐ-UBND ngày 01/11/2018 của UBND 

tỉnh về việc sửa đổi điểm a, Khoản 2 Điều 3 Quyết định số 24/2017/QĐ-UBND 

ngày 19/5/2017 của UBND tỉnh; 

Căn cứ Quyết định số 21/QĐ-UBND ngày 13/5/2021của UBND tỉnh Hà 

Tĩnh Phân cấp thẩm quyền công bố chỉ số giá xây dựng, công bố giá vật liệu xây 

dựng, thiết bị công trình, đơn giá nhân công xây dựng, giá ca máy và thiết bị thi 

công, giá thuê máy và thiết bị thi công trên địa bàn tỉnh Hà Tĩnh; 

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

 

QUYẾT ĐỊNH: 

Điều 1. Công bố kèm theo Quyết định này bảng đơn giá ca máy và thiết 

bị thi công xây dựng trên địa bàn tỉnh Hà Tĩnh. 

(Chi tiết theo Phụ lục ban hành kèm theo Quyết định này) 

   DỰ THẢO 
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Điều 2. Đối tượng áp dụng là các cơ quan, tổ chức, cá nhân có liên quan 

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

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

theo phương thức đối tác công tư (PPP) trên địa bàn tỉnh Hà Tĩnh theo quy định 

tại Khoản 1 Điều 1 Nghị định số 10/2021/NĐ-CP ngày 09/02/2021 của Chính 

phủ về quản lý chi phí đầu tư xây dựng.  

Khuyến khích các tổ chức, cá nhân áp dụng đơn gía ca máy và thiết bị thi 

công ban hành kèm theo Quyết định này để thực hiện xác định và quản lý 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. 

Điều 3. Xử lý chuyển tiếp: Thực hiện theo quy định tại Điều 44, Nghị 

định số 10/2021/NĐ-CP ngày 09/02/2021 của Chính phủ về quản lý chi phí đầu 

tư xây dựng. 

Điều 4. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký và thay thế Quyết định 

số 131/QĐ-SXD ngày 17/9/2020 của Sở Xây dựng về việc ban hành bảng đơn 

giá ca máy và thiết bị thi công xây dựng trên địa bàn tỉnh Hà Tĩnh. 

Chánh Văn phòng Sở; Trưởng các phòng chuyên môn thuộc Sở; Thủ 

trưởng các cơ quan, đơn vị và các tổ chức, cá nhân có liên quan chịu trách 

nhiệm thi hành Quyết định này./. 
 

 

Nơi nhận: 

- Bộ Xây dựng (để b/c); 

- UBND tỉnh (để b/c); 

- Các Sở, Ban, Ngành cấp tỉnh; 

- Kho bạc nhà nước tỉnh; 

- UBND các huyện, thành phố, thị xã; 

- UBND các xã, phường, thị trấn; 

- Các tổ chức tham gia HĐXD trên địa bàn tỉnh; 

- Website Sở Xây dựng; 

- Lưu: VT; QLHĐXD. 

KT.GIÁM ĐỐC 

PHÓ GIÁM ĐỐC 

 

 

 

 Nguyễn Quốc Hà 
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