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KẾ HOẠCH 
Triển khai thực hiện Đề án hoàn thiện hệ thống định mức  

và giá xây dựng trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn 
 

 

Thực hiện Quyết định số 2038/QĐ-TTg ngày 18/12/2017 của Thủ tướng 
Chính phủ về việc phê duyệt Đề án hoàn thiện hệ thống định mức và giá xây 
dựng (Đề án), UBND tỉnh ban hành kế hoạch triển khai thực hiện Đề án với các 
nội dung cụ thể sau: 

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU 

1. Thực hiện hoàn thiện hệ thống định mức và giá xây dựng (bao gồm 
định mức và giá dịch vụ đô thị) phù hợp với kinh tế thị trường định hướng xã 
hội chủ nghĩa và hội nhập quốc tế, góp phần nâng cao hiệu quả đầu tư, tạo thị 
trường xây dựng minh bạch, cạnh tranh, chống thất thoát, lãng phí trong đầu tư 
xây dựng trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn. 

2. Nghiên cứu hoàn thiện các phương pháp xây dựng hệ thống định mức 
và giá xây dựng đặc thù, các định mức còn thiếu cần bổ sung trên địa bàn tỉnh 
cho phù hợp với đặc điểm tự nhiên, điều kiện kinh tế - xã hội của tỉnh Lạng Sơn 
và phù hợp với nền kinh tế thị trường của Việt Nam và thông lệ quốc tế. 

3. Bố trí ngân sách cho việc xây dựng và quản lý hệ thống định mức xây 
dựng đặc thù, định mức dịch vụ đô thị và xây dựng đơn giá xây dựng công trình, 
đơn giá dịch vụ đô thị trên địa bàn. 

II. KẾ HOẠCH THỰC HIỆN 

1. Nội dung và lộ trình thực hiện 

- Kiểm tra, đánh giá, sửa đổi, hiệu chỉnh hệ thống định mức đã được công 
bố: Thời gian thực hiện rà soát xong trước ngày 20/8/2018; 

- Xây dựng các định mức đặc thù và định mức dịch vụ đô thị cho các công 
tác mới chưa có trong hệ thống định mức hiện hành: Thời gian xây dựng định 
mức bổ sung (nếu có) xong trước ngày 15/10/2018; 

- Thời gian hoàn thành báo cáo kết quả rà soát, bổ sung hệ thống định 
mức: Xong trước ngày 30/10/2018. 

2. Giải pháp thực hiện 

- Tổ chức rà soát hệ thống định mức đã được Bộ Xây dựng và các Bộ quản 
lý chuyên ngành công bố để kịp thời kiến nghị với các Bộ điều chỉnh, bổ sung; 

- Tổ chức, phân giao nhiệm vụ cho các cơ quan chuyên môn xây dựng chủ 
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trì thực hiện các nhiệm vụ có liên quan đến xây dựng và quản lý định mức và giá 
xây dựng trên địa bàn tỉnh; 

- Phối hợp chặt chẽ với Bộ Xây dựng thực hiện việc quản lý hệ thống định 
mức và giá xây dựng công trình đặc thù trên địa bàn tỉnh. 

3. Kinh phí thực hiện: Ngân sách Nhà nước. 

III. TỔ CHỨC THỰC HIỆN 

1. Sở Xây dựng 

- Chủ trì, phối hợp với các cơ quan có liên quan tổ chức thực hiện việc rà 
soát, xây dựng bổ sung mới các bộ định mức theo hướng dẫn của Bộ Xây dựng 
và báo cáo UBND tỉnh về kết quả rà soát, xây dựng bổ sung hệ thống định mức 
theo Kế hoạch đã đề ra; 

- Chủ trì, phối hợp với các cơ quan có liên quan tham mưu trình UBND tỉnh 
hướng dẫn lập và quản lý chi phí đầu tư xây dựng công trình trên địa bàn tỉnh; 

- Chủ trì cập nhật liên tục chế độ chính sách, giá cả vật liệu, điều kiện 
cung ứng vật liệu để đơn giá công trình xây dựng theo kịp với thay đổi của giá 
cả thị trường; 

- Lập dự toán kinh phí chi tiết cho việc rà soát, xây dựng bổ sung mới các 
bộ định mức theo Kế hoạch đã đề ra để trình UBND tỉnh bố trí kinh phí thực hiện. 

2. Sở Tài chính 

- Nghiên cứu, phối hợp với các cơ quan liên quan tham mưu cho UBND 
tỉnh bố trí nguồn vốn thực hiện xây dựng các Bộ đơn giá và Định mức xây dựng 
đặc thù, định mức dịch vụ đô thị theo Kế hoạch được phê duyệt; 

- Chủ trì, phối hợp với các cơ quan có liên quan thẩm định dự toán chi tiết 
xây dựng các Bộ đơn giá, các bộ định mức và hướng dẫn việc thanh quyết toán 
kinh phí thực hiện theo quy định hiện hành. 

3. Các sở quản lý chuyên ngành và các đơn vị có liên quan 

- Chủ động rà soát các tập định mức chuyên ngành và định mức chuyên 
ngành đặc thù chưa có trong hệ thống định mức dự toán xây dựng hoặc đã được 
công bố nhưng không phù hợp với biện pháp thi công mới, gửi số liệu về Sở 
Xây dựng để xem xét, tổng hợp. Phối hợp với Sở Xây dựng triển khai xây dựng 
và quản lý hệ thống định mức xây dựng chuyên ngành để thỏa thuận với Bộ Xây 
dựng; 

- Phối hợp với Sở Xây dựng trong việc nghiên cứu, ban hành các cơ chế 
chính sách có liên quan đến quản lý định mức và giá xây dựng thuộc lĩnh vực 
quản lý chuyên ngành. 

4. UBND các huyện, thành phố 

- Chủ động rà soát các tập định mức chưa có trong hệ thống định mức dự 
toán xây dựng hoặc đã được công bố nhưng không phù hợp với biện pháp thi 
công mới, gửi số liệu về Sở Xây dựng để xem xét, tổng hợp; 
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- Thường xuyên phối hợp với Sở Xây dựng trong việc cung cấp giá cả vật 
liệu, điều kiện cung ứng vật liệu để đơn giá công trình xây dựng theo kịp với 
thay đổi của giá cả thị trường. 

UBND tỉnh yêu cầu các cơ quan, đơn vị có liên quan nghiêm túc triển 
khai thực hiện./. 

 Nơi nhận: 
- Bộ Xây dựng (BC); 
- Chủ tịch, các Phó Chủ tịch UBND tỉnh; 
- Các sở: TC, CT, GTVT, NN&PTNT; 
- UBND các huyện, TP; 
- C, PVP UBND tỉnh, 
  các Phòng CV, TT TH-CB; 
- Lưu: VT, KTN (HVT). 
 

KT. CHỦ TỊCH 
PHÓ CHỦ TỊCH 

 
 
 
 
 

Lý Vinh Quang 
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