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QUYET IMNH 

V vic phê duyt d cuong nhim vt1, diy toán Dy an xác djnh Va cong bô 
don giá nhãn cong xây dyng, giá ca may và thit bj thi cOng xây dyng, 

các b don giá xãy dirng áp ditng trên dja bàn tinh Quãng Trj 

UY BAN NHAN DAN TINH QUANG TRJ 

Can cii' Lut T chic chInh quyn d/a phuvng ngày 19/6/2015, 

Can c& Can th Ludt Xáy dng ngày 18/6/2014, 

Can c& Ngh.i ct/nh s 68/2019/ND-CF ngày 14/8/20 19 cüa GhInh phz v 
quán l) chi phi dáu tirxáy dng; 

Theo d ngh/ cla So' Tài chinh tgi To' trInh s 2336/TTr-STC ngày 
14/7/2020. 

QUYET D!NH: 

Diu 1. Phê duyt d cuang nhim vi, dir toán Dir an xác djnh và cong b 
dan giá nhân cong xây dirng, giá ca may và thiêt bj thi cong xây drng, các b 
dan giá xây drng ap diing trên dja bàn tinh Quãng Trj, vci các ni dung chInh 
nhu sau: 

1. Ten diy an: Xác djnh và cong b dan giá nhân cong xây dimg, giá ca 
may và thiêt bj thi cOng xây dmg, b don giá xay drng trén dja bàn tinh Quãng 
Trj. 

2. Co quan phê duyt: Uy ban nhân dan tinh. 

3. Chü du tu: S Xây di.sng. 

4. Miic dIch: 

Xây drng và cong b don giá nhân công, giá ca may và thit bj thi cong 
xay dmg, b don giá xay dirng trên dja bàn tinh Quãng Trj lam co so dé các Ca 
quan, to chOc, dan vi quán 1 chi phi dâu tir xay dirng. 

5. Yêu cu: 

- Xác dlnh va cOng b6 dan giá nhãn cong xay dirng theo phirong pháp vã 
danh miic nhân cong quy djnh tai Thông tu so 15/201 9/TT-BXD ngày 
26/12/20 19 ciia Bô Xây dirng; 
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- Xác djnh và cong b giá ca may và thit bj thi cong xây dimg theo 
phiicng pháp và danh miic may và thiêt bj quy djnh ti Thông tu so I l/2019/TT-
BXD ngày 26/12/20 19 cüa Bô Xây d1mg; 

- Xác djnh và cong b6 các b dan giá xay drng theo dnh mirc xây dçrng 
ban hành tui Thông ti.r so 10/2019/TT-BXD ngày 26/12/20 19 cüa Bô Xây drng; 

- Hang näm, Sâ Xây dimg phi hqp vi các co quan, to chirc lien quan th1c 
hin rà soát, cp nht dê các Ca quan, to chirc, Ca nhân tham khào, áp diing trong 
vic quãn 1 chi phi dâu tu xây drng trên dja bàn tinh Quãng Trj. 

6. San phm cüa dii an: 

- Tp bang giá nhân cOng hang qu; 

- Tp bang giá ca may và thit bj thi cong xây dirng; 

- Các b dcm giá xay dirng trên dja bàn tinh Quãng Trj. 

7. Thôi gian thirc hin: NAm 2020 - 2021 và djnh k' theo tháng, qu hoãc 
näm theo trng nhim vii. 

8. Dir toán: 1.900.000.000 dng (M5t tj' chin tram triu dóng) 

Trong do: 

- Lp d cuang và nhim vii: 49.300.000 dOng; 

- Khão sat, xác djnh giá nhân cong xây dirng: 373.100.000 dng; 

- Khão sat, xác djnh giá ca may và thit bj thi COng xây drng: 

482.000.000 dông; 

- Lp các b dan giá: 9 17.300.000 dng; 

- Dr phOng: 78.3 00.000 dng. 

9. Ngun v6n: Ngân sách tinh. 

Diu 2. Quyt djnh nay có hiu 1irc kê ttir ngày ks'. 

Chánh Van phOng UBND tinh; Giám dc các Sâ: Tài chinh, Xây dirng; 
Giám dOc Kho bc Nhà nric tinh và Thu tri.râng các don vj lien quan chju trách 
nhim thi hành Quyet djnh nay.!. 

Noi nhân: 
- Nhi.r Diêu 2; 
- CT, các PCT UBND tinh; 
- CVP, các PVP UBND tinli; 
- L.ru: VT, CN. j.. 
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