
 

 

               

QUYẾT ĐỊNH 

V/v Công bố đơn giá ca máy và thiết bị thi công  xây dựng 
 trên địa bàn tỉnh Lào Cai 

GIÁM ĐỐC SỞ GIAO THÔNG VẬN TẢI - XÂY DỰNG TỈNH LÀO CAI 

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

bổ sung một số điều của Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 22/11/2019; 

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

số điều của Luật Xây dựng ngày 17 tháng 6 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 một số nội dung về xác định và quản lý chi phí 

đầu tư 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;  

Căn cứ văn bản số 5411/UBND-QLĐT ngày 09/11/2021 của UBND tỉnh Lào 

Cai về việc quản lý giá nhân công xây dựng, giá ca máy và thiết bị thi công trên 

địa bàn tỉnh Lào Cai; văn bản số 1470/UBND-QLĐT ngày 12/4/2022 của UBND 

tỉnh Lào Cai về việc công bố đơn giá nhân công xây dựng, giá ca máy và thiết bị 
thi công trên địa bàn tỉnh Lào Cai; 

Theo đề nghị của Trưởng phòng Kinh tế - Vật liệu xây dựng. 

 
QUYẾT ĐỊNH: 

Điều 1. Công bố đơn giá Ca máy và thiết bị thi công xây dựng trên địa bàn 
tỉnh Lào Cai, gồm 2 phần: 

Phần I: Thuyết minh  

Phần II: Bảng đơn giá ca máy và thiết bị thi công xây dựng 

Điều 2. Tổ chức thực hiện 

1. Các tổ chức, cá nhân có liên quan đến xác định và quản lý chi phí đầu tư 

xây dựng các dự án, công trình sử dụng vốn đầu tư công, dự án sử dụng vốn Nhà 

nước ngoài đầu tư công, dự án đầu tư theo hình thức đối tác công tư (PPP) trên địa 

bàn tỉnh Lào Cai. 

 Khuyến khích các cơ quan, tổ chức, cá nhân có liên quan đến việc quản lý chi 

phí đầu tư xây dựng sử dụng các nguồn vốn khác áp dụng quy định này. 
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2. Xử lý chuyển tiếp: 

a) Dự án đã có kết quả thẩm định tổng mức đầu tư hoặc phê duyệt tổng mức 

đầu tư theo Đơn giá ca máy và thiết bị thi công tại Quyết định số 956/QĐ-UBND 

ngày 12/11/2021 của Sở Giao thông vận tải- Xây dựng thì không phải thẩm định 

hoặc phê duyệt lại. Chủ đầu tư tổ chức xác định dự toán xây dựng theo giá ca máy 

& Thiết bị thi công theo giá công bố tại quyết định này. 

b) Dự án, công trình xây dựng đã có kết quả thẩm định dự toán hoặc phê 

duyệt dự toán theo Đơn giá ca máy và thiết bị thi công tại Quyết định số 956/QĐ-

UBND ngày 12/11/2021 của Sở Giao thông vận tải- Xây dựng thì không phải thẩm 

định hoặc phê duyệt lại. 

c) Các gói thầu chưa phát hành hồ sơ mời thầu, hồ sơ yêu cầu trước ngày Đơn 

giá ca máy và thiết bị thi công được công bố thì chủ đầu tư tự cập nhật giá ca máy 

công bố tại quyết định này để xác định lại giá gói thầu trong kế hoạch lựa chọn nhà 

thầu đã được phê duyệt, làm cơ sở lựa chọn nhà thầu theo quy định của pháp luật 

về đấu thầu. 

d) Các gói thầu đã phát hành hồ sơ mời thầu, hồ sơ yêu cầu nhưng chưa đóng 

thầu thì chủ đầu tư xem xét, quyết định việc cập nhật dự toán gói thầu theo đơn giá 

ca máy công bố tại quyết định này để xác định lại giá gói thầu làm cơ sở lựa chọn 

nhà thầu theo quy định của pháp luật về đấu thầu. 

Trường hợp đã đóng thầu, thực hiện theo nội dung hồ sơ mời thầu, hồ sơ yêu 

cầu, hồ sơ dự thầu, hồ sơ đề xuất thì không phải cập nhật lại giá gói thầu theo Đơn 

giá ca máy và thiết bị thi công tại quyết định này; 

đ) Trường hợp cần thiết, người quyết định đầu tư, chủ đầu tư quyết định việc 

cập nhật, thẩm định, phê duyệt lại tổng mức đầu tư xây dựng nêu tại điểm a khoản 

này; dự toán xây dựng nêu tại điểm b khoản này; 

e) Trường hợp cập nhật, xác định lại tổng mức đầu tư xây dựng, dự toán xây 

dựng, giá gói thầu xây dựng quy định tại c, d, đ khoản này làm vượt tổng mức đầu 

tư, dự toán xây dựng đã phê duyệt thì việc thẩm định, phê duyệt tổng mức đầu tư xây 

dựng điều chỉnh, dự toán xây dựng điều chỉnh thực hiện theo quy định.  

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký và thay thế Quyết định số 

956/QĐ-SGTVTXD ngày 09/11/2021 của Sở Giao thông vận tải-Xây dựng. Trong quá 

trình thực hiện nếu có vướng mắc, đề nghị các tổ chức, cá nhân phản ánh bằng văn 

bản gửi văn bản về Sở Giao thông vận tải - Xây dựng để nghiên cứu và sửa đổi, bổ 

sung cho phù hợp./.  

Nơi nhận: 

- TT UBND tỉnh; 
- Cục Kinh tế- BXD; 
- Các sở, ban, ngành;  
- UBND các huyện, thị xã, thành phố; 
- Lãnh đạo Sở GTVT-XD; 
- Cổng TTĐT Sở GTVT-XD; 
- Lưu: VT, KT&VL. 

KT. GIÁM ĐỐC 

PHÓ GIÁM ĐỐC 
 

 

 
 
 

Bùi Văn Tuấn 
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