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                           Kính gửi:     

- Các sở, ban, ngành cấp tỉnh, 

- Các ban QLDA chuyên ngành, khu vực, 

- UBND các huyện, thành phố, thị xã, 

- Hiệp hội doanh nghiệp Hà Tĩnh, 

- Các tổ chức, cá nhân tham gia hoạt động trong lĩnh 

vực xây dựng. 
 

Để cập nhật những quy định mới về công tác quản lý chi phí đầu tư xây dựng 

và  công bố bộ đơn giá XDCT trên địa bàn tỉnh Hà Tĩnh.  Sở Xây dựng tổ chức tập 

huấn với các nội dung sau: 

1. Giới thiệu một số nội dung về công tác quản lý chi phí đầu tư xây dựng theo 

Nghị định số 10/2021/NĐ-CP ngày 09/2/2021 của Chính phủ và các văn bản khác có 

liên quan. 

2. Giới thiệu và hướng dẫn áp dụng Bộ đơn giá xây dựng công trình năm 2022 

ban hành kèm theo Quyết định số 1994/QĐ-UBND ngày 28/9/2022 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).  

3. 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. 

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

phần mềm lập dự toán ETA theo đơn giá này. 

5. Thời gian: 01 buổi (bắt đầu từ 13h30 thứ 3, ngày 11/10/2022); có chương 

trình kế hoạch cụ thể kèm theo. 

6. Địa điểm: Khách sạn EAGLE,  số 268 đường Trần Phú, TP Hà Tĩnh. 

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

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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CHƯƠNG TRÌNH TẬP HUẤN QUẢN LÝ CHI PHÍ ĐTXD VÀ 

CÔNG BỐ ĐƠN GIÁ XDCT NĂM 2022 

1. Thời gian tập huấn: 01 buổi (13h30 thứ 3, ngày 11/10/2022). 

2. Địa điểm: Khách sạn EAGLE,  số 268 đường Trần Phú, TP Hà Tĩnh  

TT Nội dung công việc Thời gian  Đơn vị chủ trì 

1 Ổn định tổ chức, quán triệt nội quy 13h30-13h40 Đ/c Tú và VP Sở 

2 
Khai mạc - giới thiệu đại biểu, Phát 

biểu của Đại diện lãnh đạo Sở 
13h40- 14h00 

Đ/c Thắng – PP 

QLHĐXD, Đ/c Hà -

PGĐ Sở 

3 

Giới thiệu Nghị định 10/2021/NĐ-

CP; Hướng dẫn áp dụng bộ đơn giá 

năm 2022 và hướng dẫn lập, thẩm 

tra, tính toán trên phần mềm dự toán 

14h00-15h30 Đ/c Tú - SXD 

4 Nghỉ giải lao giữa giờ 15h30-15h45  

5 

Giới thiệu bộ đơn giá mới năm 2022 

và hướng dẫn lập, thẩm tra, tính toán 

trên phần mềm dự toán 

15h45-16h40 
Đ/c Hoàn – Công ty 

Eta 

6 Trao đổi, giải đáp thắc mắc 16h40-17h30 

Đ/c Bằng, Đc 

Thắng, ĐC Tú - 

SXD 

7 Phát biểu tổng kết và bế mạc 17h30-17h40 
Đ/c Bằng – PP 

QLHĐXD 
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