
UBND TỈNH LẠNG SƠN 

VĂN PHÒNG 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
 

Số:         /VP-KTN Lạng Sơn, ngày     tháng 02 năm 2020 

V/v  nghiên cứu, xây dựng đơn giá 

nhân công và giá ca máy, thiết bị thi 

công xây dựng cho công tác xác định 

và quản lý chi phí đầu tư xây dựng 

 

 

Kính gửi: Sở Xây dựng  

 

Thực hiện Công văn số 712/BGTVT-CQLXD ngày 21/01/2020 của Bộ Giao 

thông vận tải về việc đề nghị ban hành đơn giá nhân công và giá ca máy, thiết bị thi 

công xây dựng cho công tác xác định và quản lý chi phí đầu tư xây dựng, đồng chí 

Hồ Tiến Thiệu, Phó Chủ tịch UBND tỉnh có ý kiến như sau: 

Giao Sở Xây dựng chủ trì, phối hợp với các cơ quan, đơn vị có liên quan căn 

cứ các Thông tư hướng dẫn của Bộ Xây dựng (Thông tư số 11/2019/TT-BXD ngày 

26/12/2019 hướng dẫn xác định giá ca máy và thiết bị thi công xây dựng và Thông 

tư số 15/2019/TT-BXD ngày 26/12/2019 hướng dẫn xác định đơn giá nhân công xây 

dựng) để nghiên cứu, xây dựng đơn giá nhân công và giá ca máy, thiết bị thi công 

xây dựng cho công tác xác định và quản lý chi phí đầu tư xây dựng trên địa bàn tỉnh, 

phù hợp với thời hạn hiệu lực của các Nghị định, Thông tư về quản lý chi phí đầu tư 

xây dựng; trình UBND tỉnh xem xét, ban hành trong tháng 02/2020. 

Văn phòng U BND tỉnh thông báo để Sở Xây dựng và các cơ quan, đơn vị 

liên quan thưc̣ hiêṇ./. 

 
Nơi nhận: 
- Như trên; 

- Chủ tịch, Phó Chủ tịch UBND tỉnh; 

- Các Sở: GTVT, TC, KH&ĐT; 

- UBND các huyện, thành phố; 

- CPVP UBND tỉnh, 

 các Phòng: TH, KTTH, TTTH-CB; 

- Lưu: VT, KTN (VAT). 

KT. CHÁNH VĂN PHÒNG 

PHÓ CHÁNH VĂN PHÒNG 

 

 

 

 

Dương Văn Chiều 
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