
UBND TỈNH LẠNG SƠN 

VĂN PHÒNG 

 

Số:         /VP-KTN 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh Phúc 
   

        Lạng Sơn, ngày       tháng 3 năm 2020 

V/v xây dựng đơn giá nhân công 

xây dựng, giá ca máy và thiết bị 

thi công, chỉ số giá xây dựng, bộ 

đơn giá xây dựng công trình trên 

địa bàn tỉnh 

 

   

Kính gửi:  

- Sở Xây dựng; 

- Sở Tài chính. 

 

Xem xét Công văn số 259/SXD-KT&VLXD ngày 06/3/2020 của Sở Xây 

dựng về việc xây dựng bộ đơn giá xây dựng công trình, giá nhân công, giá ca 

máy và thiết bị thi công, đồng chí Hồ Tiến Thiệu, Phó Chủ tịch UBND tỉnh có ý 

kiến như sau: 

1. Đồng ý cho phép thuê đơn vị tư vấn để xây dựng đơn giá nhân công 

xây dựng, giá ca máy và thiết bị thi công, chỉ số giá xây dựng, bộ đơn giá xây 

dựng công trình trên địa bàn để kịp thời công bố, ban hành làm cơ sở để quản lý 

chi phí đầu tư xây dựng theo các quy định của Nghị định số 68/2019/NĐ-CP và 

các Thông tư hướng dẫn thực hiện; quá trình tổ chức thực hiện điều tra, khảo sát 

phải kết hợp với việc sử dụng các số liệu, dữ liệu khảo sát hiện có để xem xét, 

tính toán nhằm rút ngắn thời gian, tiết kiệm chi phí, hiệu quả theo quy định. 

2. Giao Sở Tài chính tham mưu UBND tỉnh bố trí kinh phí để Sở Xây 

dựng tổ chức thực hiện. 

Văn phòng UBND tỉnh thông báo để Sở Xây dựng , Sở Tài chính và các 

cơ quan liên quan thưc̣ hiêṇ./. 

 
Nơi nhận: 
- Như trên; 

- Chủ tịch, Phó Chủ tịch UBND tỉnh; 

- Các Sở: KH&ĐT, LĐ-TB&XH, GTVT, 

  CT, NN&PTNT; 

- C, PVP UBND tỉnh,  

  các Phòng: TH, KTN, TH-CB; 

- Lưu: VT, KTN(HVTr). 

KT. CHÁNH VĂN PHÒNG 

PHÓ CHÁNH VĂN PHÒNG 

 

 

 

 

 

Dương Văn Chiều 
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