
Hơn 250 học viên được tập huấn nâng cao năng lực 
quản lý chi phí đầu tư xây dựng 

(Baohatinh.vn) - Hội nghị tập huấn đã giới thiệu đầy đủ về bộ đơn giá xây dựng công 

trình năm 2022, hướng dẫn và làm rõ một số nội dung quan trọng trong quá trình áp 

dụng đơn giá, lập dự toán chi phí xây dựng, thẩm tra dự toán công trình... 

 

Chiều 11/10, Sở Xây dựng tổ chức hội nghị tập huấn hướng dẫn quản lý chi phí đầu tư xây dựng, bộ 
đơn giá xây dựng công trình tỉnh Hà Tĩnh và hướng dẫn sử dụng phần mềm dự toán ETA. 

 

Phát biểu khai mạc, Phó Giám đốc phụ trách Sở Xây dựng Hà Tĩnh Nguyễn Quốc Hà nhấn mạnh: "Đây 
là dịp để các cá nhân, tổ chức nâng cao trình độ chuyên môn, nghiệp vụ, cập nhật bổ sung kiến thức về 
công tác tài chính, góp phần thiết thực trong tổ chức thực hiện thành công nhiệm vụ quản lý tài chính tại 
đơn vị mình". 



 

Tại buổi tập huấn, hơn 250 cá nhân, tổ chức, đơn vị quản lý hoạt động trong lĩnh vực xây dựng trên địa 
bàn Hà Tĩnh đã được ông Nguyễn Ngọc Tú - Phòng Quản lý hoạt động xây dựng (Sở Xây dựng) thông 
tin về một số quy định về công tác quản lý chi phí đầu tư xây dựng theo Nghị định 10/2021/NĐ-CP và bộ 
đơn giá xây dựng công trình tỉnh Hà Tĩnh theo Quyết định 1994/QĐ-UBND có hiệu lực từ ngày 28/9/2022. 

 

Học viên được làm rõ điểm mới bộ đơn giá tỉnh Hà Tĩnh năm 2022. Cụ thể: định mức hao phí máy thi 
công giảm một số mã; tăng định mức nhân công ca máy; sửa đổi bổ sung thành phần thuyết minh; sửa 
đổi tên, mã hiệu, đơn vị tính (12 công tác); bổ sung thêm định mức xây dựng mới; bổ sung thêm định 
mức lắp đặt; bổ sung thêm định mức lắp đặt máy thiết bị; bổ sung thêm định mức thí nghiệm... 



 

Cũng tại buổi tập huấn, đại diện Công ty CP Tin học Eta đã trao đổi, giải đáp với học viên 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; 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. 

 


