
ỦY BAN NHÂN DÂN 

TỈNH VĨNH PHÚC 

 
Số: 2249/QĐ-UBND 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc 

 

         Vĩnh Phúc, ngày  14 tháng 8  năm 2017 

 

QUYẾT ĐỊNH 

Công bố Bộ đơn giá xây dựng công trình trên địa bàn tỉnh Vĩnh Phúc   

 

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH  

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

Căn cứ Luật Xây dựng số 50/2014/QH13 ngày 18/6/2014;  

Căn cứ Nghị định số 59/2015/NĐ-CP ngày 18/6/2015 của Chính phủ về 

quản lý dự án đầu tư đầu tư xây dựng;  

Căn cứ Nghị định số 32/2015/NĐ-CP ngày 25/3/2015 của Chính phủ về 

quản lý chi phí đầu tư xây dựng; 

Căn cứ Thông tư số 05/2016/TT-BXD ngày 10/03/2016 của Bộ Xây dựng 

hướng dẫn xác định đơn giá nhân công trong quản lý chi phí đầu tư xây dựng; 

Căn cứ Thông tư số 06/2016/TT-BXD ngày 10/3/2016 của Bộ Xây dựng 

hướng dẫn xác định và quản lý chi phí đầu tư xây dựng;   

Căn cứ văn bản số 1776/BXD-VP ngày 16/8/2007 của Bộ Xây dựng về 

việc Công bố Định mức dự toán xây dựng công trình (Phần xây dựng); văn bản 

số 1777/BXD-VP ngày 16/8/2007 của Bộ Xây dựng về việc Công bố Định mức 

dự toán xây dựng công trình (Phần lắp đặt); văn bản số 1091/BXD-VP ngày 

26/12/2011 của Bộ Xây dựng về việc Công bố Định mức dự toán xây dựng công 

trình - Phần xây dựng (bổ sung); 

Căn cứ Quyết định số 1129/QĐ-BXD ngày 07/12/2009 của Bộ trưởng Bộ 

Xây dựng về việc Công bố Định mức dự toán xây dựng công trình - Phần sửa 

chữa;  

Căn cứ Quyết định số 1172/QĐ-BXD ngày 26/12/2012 của Bộ trưởng Bộ 

Xây dựng về việc Công bố Định mức dự toán xây dựng công trình - Phần xây 

dựng (sửa đổi và bổ sung); Quyết định số 1173/QĐ-BXD ngày 26/12/2012 của 

Bộ trưởng Bộ Xây dựng về việc Công bố Định mức dự toán xây dụng công trình 

- Phần lắp đặt (sửa đổi và bổ sung); 

Căn cứ  Quyết định số 591/QĐ-BXD ngày 30/5/2014 của Bộ trưởng Bộ 

Xây dựng về việc Công bố định mức dự toán Duy trì hệ thống thoát nước đô thị; 

Quyết định số 592/QĐ-BXD ngày 30/5/2014 của Bộ trưởng Bộ Xây dựng về 

việc Công bố định mức dự toán Thu gom, vận chuyển và xử lý chất thải rắn đô 

thị; Quyết định số 593/QĐ-BXD ngày 30/5/2014 của Bộ trưởng Bộ Xây dựng 

về việc Công bố định mức dự toán Duy trì cây xanh đô thị; Quyết định số 

594/QĐ-BXD ngày 30/5/2014 của Bộ trưởng Bộ Xây dựng về việc Công bố 

định mức dự toán Duy trì hệ thống chiếu sáng đô thị; 
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 Căn cứ Quyết định số 588/QĐ-BXD ngày 29/5/2014 của Bộ trưởng Bộ 

Xây dựng về việc Công bố Định mức dự toán xây dựng công trình - Phần xây 

dựng (sửa đổi và bổ sung); 

Căn cứ Quyết định số 1134/QĐ-BXD ngày 08/10/2015 của Bộ trưởng Bộ 

Xây dựng về việc Công bố Định mức về các hao phí xác định giá ca máy và 

thiết bị thi công xây dựng; 

Căn cứ Quyết định số 1329/QĐ-BXD ngày 19/12/2016 của Bộ trưởng Bộ 

Xây dựng về việc Công bố Định mức sử dụng vật liệu trong xây dựng; 

Căn cứ Quyết định số 1354/QĐ-BXD ngày 28/12/2016 của Bộ trưởng Bộ 

Xây dựng về việc công bố Định mức dự toán xây dựng công trình - Phần Khảo 

sát xây dựng; 

Căn cứ Quyết định số 235/QĐ-BXD ngày 04/4/2017 của Bộ trưởng Bộ 

Xây dựng về việc Công bố định mức dự toán xây dựng công trình - Phần xây 

dựng (sửa đổi và bổ sung); Quyết định số 236/QĐ-BXD ngày 04/4/2017 của Bộ 

trưởng Bộ Xây dựng về việc Công bố định mức dự toán xây dựng công trình - 

Phần lắp đặt (bổ sung). 

Xét đề nghị của Sở Xây dựng tại Tờ trình số 785/TTr-SXD ngày 

01/8/2017 về việc ban hành Quyết định công bố Bộ đơn giá xây dựng công trình 

trên địa bàn tỉnh Vĩnh Phúc, 

 

QUYẾT ĐỊNH: 

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

trình trên địa bàn tỉnh Vĩnh Phúc gồm: 

1. Bộ đơn giá xây dựng công trình - Phần xây dựng 

2. Bộ đơn giá xây dựng công trình - Phần khảo sát 

3. Bộ đơn giá xây dựng công trình - Phần sửa chữa 

4. Bộ đơn giá dịch vụ công ích đô thị  

5. Bộ đơn giá xây dựng công trình - Phần lắp đặt 

6. Bộ đơn giá ca máy và thiết bị thi công 

Điều 2. Bộ đơn giá xây dựng công trình ban hành kèm theo Quyết định 

này để các cơ quan, tổ chức, cá nhân có liên quan tham khảo, quyết định việc áp 

dụng hoặc vận dụng làm cơ sở xác định và quản lý chi phí đầu tư xây dựng công 

trình trên địa bàn tỉnh Vĩnh Phúc. Trong quá trình thực hiện, nếu có thay đổi về 

chế độ, chính sách và phát hiện bất hợp lý, Sở Xây dựng có trách nhiệm phối 

hợp với các ngành liên quan nghiên cứu, đề xuất với UBND tỉnh sửa đổi, bổ 

sung cho phù hợp. 
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Điều 3. Quyết định này có hiệu lực sau 15 ngày kể từ ngày ký và thay thế 

các Quyết định: Quyết định số 2420/QĐ-UBND ngày 14/9/2011 của UBND tỉnh 

Vĩnh Phúc về việc Công bố Bộ đơn giá dịch vụ công ích đô thị tỉnh Vĩnh Phúc; 

Quyết định 01/QĐ-UBND ngày 03/01/2012 của UBND tỉnh Vĩnh Phúc về việc 

công bố Bộ Đơn giá xây dựng công trình - Phần sửa chữa trên địa bàn tỉnh Vĩnh 

Phúc; Quyết định số 2606/QĐ-UBND ngày 12/8/2016 của UBND tỉnh Vĩnh 

Phúc về việc Công bố Bộ đơn giá xây dựng công trình trên địa bàn tỉnh Vĩnh 

Phúc.  

Chánh Văn phòng UBND tỉnh; Thủ trưởng các Sở, ban, ngành; Chủ tịch 

UBND các huyện, thành phố, thị xã; Chủ đầu tư và các đơn vị liên quan chịu 

trách nhiệm thi hành quyết định này./. 

 

Nơi nhận: 
- VP Chính phủ, WebsiteCP; 

- Bộ Xây dựng; 

- UBMTTQVN tỉnh; 

- Đoàn đại biểu QH tỉnh; 

- CPCT; CPVP; 

- Báo Vĩnh Phúc; 

- Cổng TT-GTĐT tỉnh, TT công báo tỉnh; 

- Như điều 3; 

- Lưu VT. 

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN 

KT. CHỦ TỊCH 

PHÓ CHỦ TỊCH 

 

(Đã ký) 

 

 

                     Vũ Chí Giang 
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