
ỦY BAN NHÂN DÂN 

TỈNH PHÚ THỌ 

 

Số:            /QĐ-UBND 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 

Phú Thọ, ngày        tháng 10 năm 2022 
              

 

QUYẾT ĐỊNH 

Về việc công bố Bộ đơn giá xây dựng công trình trên địa bàn tỉnh Phú Thọ 

 

 

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH PHÚ THỌ 

 

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015; 

Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Tổ chức Chính phủ và Luật Tổ chức 
chính quyền địa phương ngày 22 tháng 11 năm 2019; 

Căn cứ Luật Xây dựng ngày 18 tháng 6 năm 2014; Luật sửa đổi, bổ sung 

một số điều của Luật Xây dựng ngày 16 tháng 10 năm 2020; 

Căn cứ Nghị định số 10/2021/NĐ-CP ngày 09 tháng 02 năm 2021 của Chính 
phủ về quản lý chi phí đầu tư xây dựng; 

Căn cứ Thông tư số 11/2021/TT-BXD ngày 31 tháng 8 năm 2021 của Bộ 
trưởng Bộ Xây dựng Hướng dẫn xác định và quản lý chi phí đầu tư xây dựng; 

Căn cứ Thông tư số 12/2021/TT-BXD ngày 31 tháng 8 năm 2021 của Bộ 

trưởng Bộ Xây dựng Ban hành định mức xây dựng; 

Căn cứ Thông tư số 13/2021/TT-BXD ngày 31 tháng 8 năm 2021 của Bộ 
trưởng Bộ Xây dựng Hướng dẫn phương pháp xác định các chỉ tiêu kinh tế kỹ 

thuật và đo bóc khối lượng công trình; 

Căn cứ Quyết định 14/2022/QĐ-UBND ngày 11 tháng 5 năm 2022 của 
UBND tỉnh Phú Thọ phân cấp công bố các thông tin về giá xây dựng trên địa bàn 

tỉnh; 

Căn cứ Quyết định số 84/QĐ-SXD ngày 01 tháng 6 năm 2022 của Giám đốc 
Sở Xây dựng tỉnh Phú Thọ về việc công bố đơn giá nhân công trên địa bàn tỉnh 

Phú Thọ; 

Căn cứ Quyết định số 90/QĐ-SXD ngày 22 tháng 6 năm 2022 của Giám đốc 
Sở Xây dựng tỉnh Phú Thọ về việc công bố đơn giá ca máy và thiết bị thi công xây 

dựng trên  

Theo đề nghị của Giám đốc Sở Xây dựng tại Tờ trình số 153/TTr-SXD ngày 
28 tháng 9 năm 2022. 

 

QUYẾT ĐỊNH: 

 

Điều 1. Công bố kèm theo Quyết định này Bộ đơn giá xây dựng công trình 

trên địa bàn tỉnh Phú Thọ, gồm: Phần khảo sát xây dựng công trình; Phần Xây 
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dựng; Phần lắp đặt hệ thống kỹ thuật của công trình; Phần lắp đặt lắp đặt máy và 

thiết bị công nghệ; Phần thí nghiệm chuyên ngành xây dựng; Phần sửa chữa và 

bảo dưỡng công trình xây dựng. 

1. Bộ đơn giá xây dựng công trình này là cơ sở để các tổ chức, cá nhân có 

liên quan áp dụng vào việc xác định và quản lý chi phí đầu tư xây dựng đối với 

các dự án sử dụng vốn đầu tư công, vốn nhà nước ngoài đầu tư công và dự án đầu 

tư xây dựng theo hình thức đối tác công tư (PPP). 

2. Khuyến khích các tổ chức, cá nhân có liên quan áp dụng Bộ đơn giá xây 

dựng công trình này để thực hiện xác định và quản lý chi phí đầu tư xây dựng, xác 

định chi phí đầu tư xây dựng làm cơ sở thực hiện nghĩa vụ tài chính đối với Nhà 

nước của các dự án sử dụng vốn khác. 

3. Sở Xây dựng tổ chức triển khai, phổ biến và hướng dẫn thống nhất thực 

hiện Bộ đơn giá xây dựng công trình trên địa bàn tỉnh Phú Thọ; tổng hợp những 

vấn đề vướng mắc, phát sinh trong quá trình thực hiện báo cáo UBND tỉnh xem 

xét, quyết định. 

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký ban hành và thay thế Quyết 

định số 3326/QĐ-UBND ngày 18 tháng 12 năm 2020 của UBND tỉnh Phú Thọ 

về việc công bố Bộ đơn giá xây dựng công trình trên địa bàn tỉnh Phú Thọ. 

Việc xác định và quản lý chi phí đầu tư xây dựng trong giai đoạn chuyển tiếp 

thực hiện theo quy định tại Điều 44 Nghị định số 10/2021/NĐ-CP ngày 

09/02/2021 của Chính phủ về quản lý chi phí đầu tư xây dựng. 

Điều 3. Chánh Văn phòng UBND tỉnh; Thủ trưởng các sở, ban, ngành; Chủ 

tịch UBND các huyện, thị xã, thành phố; Chủ đầu tư và các tổ chức, cá nhân có 

liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./. 
 

Nơi nhận: 
- Như điều 3; 

- Văn phòng Chính phủ; 

- Bộ Xây dựng; 

- Thường trực Tỉnh ủy; 

- Thường trực HĐND tỉnh; 

- UBMT TQVN tỉnh Phú Thọ; 

- CT, các PCT UBND tỉnh; 

- CVP, các PVP;  

- CV: NCTH; 

- TT Công báo và Tin học  

(Văn phòng UBND tỉnh); 

- Lưu: VT, XD1(Tr-40b). 

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN 

KT. CHỦ TỊCH 

PHÓ CHỦ TỊCH 

 

 

 

 

 

 

Phan Trọng Tấn 

 


		CỤC CHỨNG THỰC SỐ VÀ BẢO MẬT THÔNG TIN - ĐT: 0243.7738668; Fax: 0243.7738668; Email: ca@bcy.gov.vn
	2022-10-05T09:06:49+0700
	PHIÊN BẢN THỬ NGHIỆM
	Phan Trọng Tấn<tanpt@phutho.gov.vn> đã ký lên văn bản này!


		CỤC CHỨNG THỰC SỐ VÀ BẢO MẬT THÔNG TIN - ĐT: 0243.7738668; Fax: 0243.7738668; Email: ca@bcy.gov.vn
	2022-10-05T10:07:48+0700
	Tỉnh Phú Thọ
	Ủy ban nhân dân tỉnh Phú Thọ<phutho@chinhphu.vn> đã ký lên văn bản này!


		CỤC CHỨNG THỰC SỐ VÀ BẢO MẬT THÔNG TIN - ĐT: 0243.7738668; Fax: 0243.7738668; Email: ca@bcy.gov.vn
	2022-10-05T10:07:53+0700
	Tỉnh Phú Thọ
	Ủy ban nhân dân tỉnh Phú Thọ<phutho@chinhphu.vn> đã ký lên văn bản này!


		CỤC CHỨNG THỰC SỐ VÀ BẢO MẬT THÔNG TIN - ĐT: 0243.7738668; Fax: 0243.7738668; Email: ca@bcy.gov.vn
	2022-10-05T10:08:01+0700
	Tỉnh Phú Thọ
	Ủy ban nhân dân tỉnh Phú Thọ<phutho@chinhphu.vn> đã ký lên văn bản này!




