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Lạng Sơn, ngày      tháng 8 năm 2020 

V/v tổ chức thực hiện Nghị 

quyết số 108/NQ-CP ngày 

17/7/2020 của Chính phủ 

 

  

Kính gửi:   

- Các sở, ban, ngành; 

- UBND các huyện, thành phố; 

- Các chủ đầu tư dự án. 

 

Thực hiện Nghị quyết số 108/NQ-CP ngày 17/7/2020 của Chính phủ về 

một số nhiệm vụ, giải pháp tháo gỡ khó khăn, vướng mắc trong quá trình triển 

khai Nghị định số 68/2019/NĐ-CP ngày 14/8/2019 của Chính phủ về quản lý 

chi phí đầu tư xây dựng (sau đây gọi tắt là Nghị quyết 108/NQ-CP của Chính 

phủ), UBND tỉnh yêu cầu các cơ quan, đơn vị theo chức năng, nhiệm vụ thực 

hiện một số nội dung sau: 

1. Các sở, ban, ngành, UBND các huyện, thành phố và các đơn vị liên 

quan thực hiện nghiêm túc các quy định của Nghị định số 68/2019/NĐ-CP của 

Chính phủ về quản lý chi phí đầu tư xây dựng, hệ thống công cụ về định mức và 

giá xây dựng và các Thông tư hướng dẫn; tổ chức thực hiện đồng bộ, đầy đủ và 

kịp thời các nhiệm vụ đã được phân công, phân cấp tại Nghị định 

số 68/2019/NĐ-CP của Chính phủ, đáp ứng yêu cầu quản lý thực tiễn. 

2. Sở Xây dựng chủ trì, phối hợp với các cơ quan liên quan rà soát, trình 

UBND tỉnh ban hành các định mức xây dựng trước ngày 31/12/2020 cho các 

công việc chuyên ngành, đặc thù của địa phương (ngoài các công việc thuộc hệ 

thống định mức Bộ Xây dựng đã ban hành). 

Thực hiện xây dựng và trình UBND tỉnh công bố đơn giá nhân công, giá 

ca máy và thiết bị thi công theo quy định tại Nghị định số 68/2019/NĐ-CP của 

Chính phủ trước ngày 30/9/2020 làm cơ sở quản lý chi phí đầu tư xây dựng. 

Trong thời gian chưa kịp thực hiện khảo sát, lấy số liệu chủ động hướng dẫn các 

chủ thể có liên quan áp dụng đơn giá nhân công, giá ca máy và thiết bị thi công 

trên cơ sở dữ liệu hiện có theo các Thông tư hướng dẫn thực hiện Nghị định. 

3. Đối với việc chuyển tiếp áp dụng định mức xây dựng cho các công việc 

chuyên ngành, đặc thù chưa ban hành (ngoài hệ thống định mức Bộ Xây dựng 

đã ban hành); đơn giá nhân công, giá ca máy và thiết bị thi công khi chưa có 

hướng dẫn, công bố theo quy định của Nghị định số 68/2019/NĐ-CP của Chính 

phủ: chủ đầu tư và các chủ thể liên quan thực hiện theo quy định tại khoản 2 

Nghị quyết số 108/NQ-CP của Chính phủ. 
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4. Đối với việc cập nhật dự toán xây dựng, giá gói thầu xây dựng theo 

định mức xây dựng cho các công việc chuyên ngành, đặc thù sau khi được ban 

hành; đơn giá nhân công, giá ca máy và thiết bị thi công sau khi được hướng 

dẫn, công bố theo quy định tại Nghị định số 68/2019/NĐ-CP của Chính phủ: 

chủ đầu tư và các chủ thể liên quan thực hiện theo quy định tại khoản 3 Nghị 

quyết số 108/NQ-CP của Chính phủ. 

5. Về thẩm quyền thẩm định, phê duyệt chi phí khảo sát: đối với các dự án 

đã được ủy quyền quyết định đầu tư thì người được ủy quyền thực hiện thẩm 

định, phê duyệt dự toán chi phí khảo sát cùng với nhiệm vụ khảo sát. 

6. Giao Sở Xây dựng theo dõi, đôn đốc các đơn vị thực hiện Nghị quyết 

số 108/NQ-CP của Chính phủ, kịp thời báo cáo UBND tỉnh những nội dung phát 

sinh, vượt thẩm quyền./. 

 
Nơi nhận: 
- Như trên; 

-- Chủ tịch, các Phó Chủ tịch UBND tỉnh; 

-- C, PVP UBND tỉnh,  

  các phòng CM, Trung tâm TH-CB; 

- Lưu: VT, KT(HVTr). 

 

CHỦ TỊCH 

 

 

 

 

 

Hồ Tiến Thiệu 
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