
ỦY BAN NHÂN DÂN 

TỈNH NAM ĐỊNH 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

 Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
                        

Số:          /UBND-VP5 Nam Định, ngày      tháng 8 năm 2020 

V/v áp dụng đơn giá nhân công,  

giá ca máy và thiết bị thi công xây dựng 

được công bố đối với dự án đầu tư  

trong giai đoạn chuyển tiếp 

        

 

       Kính gửi:  

- Các sở, ban, ngành của tỉnh; 

- UBND các huyện, thành phố Nam Định. 

Thực hiện Nghị quyết số 108/NQ-CP ngày 17/7/2020 của Chính phủ về một 

số nhiệm vụ, giải pháp tháo gỡ khó khăn, vướng mắc trong quá trình triển khai 

Nghị định số 68/2019/NĐ-CP về quản lý chi phí đầu tư xây dựng; Ủy ban nhân 

dân tỉnh Nam Định đã ban hành Quyết định số 1970/QĐ-UBND ngày 10/8/2020 

về việc công bố đơn giá nhân công xây dựng trên địa bàn tỉnh Nam Định, Quyết 

định số 2041/QĐ-UBND ngày 18/8/2020 về việc công bố bảng giá ca máy và thiết 

bị thi công xây dựng trên địa bàn tỉnh Nam Định; Để triển khai các dự án đầu tư 

xây dựng thuộc thẩm quyền quyết định đầu tư của Ủy ban nhân dân tỉnh trong giai 

đoạn chuyển tiếp áp dụng đơn giá nhân công, giá ca máy và thiết bị thi công xây 

dựng được công bố đảm bảo chặt chẽ, hiệu quả, đáp ứng tiến độ thực hiện dự án, 

Ủy ban nhân dân tỉnh chỉ đạo: 

1. Trường hợp dự toán xây dựng, kế hoạch lựa chọn nhà thầu đã được cơ 

quan có thẩm quyền thẩm định hoặc phê duyệt kể cả đã phát hành hồ sơ mời thầu, 

hồ sơ yêu cầu nhưng chưa đóng thầu trước thời điểm Quyết định số 1970/QĐ-

UBND ngày 10/8/2020 và Quyết định số 2041/QĐ-UBND ngày 18/8/2020 của 

UBND tỉnh có hiệu lực: Chủ đầu tư xác định, cập nhật dự toán xây dựng (lập điều 

chỉnh dự toán xây dựng) trình cơ quan chuyên môn về xây dựng trực thuộc UBND 

tỉnh thẩm định làm cơ sở để xác định, phê duyệt giá gói thầu, cập nhật giá gói thầu 

xây dựng theo đơn giá nhân công, giá ca máy và thiết bị thi công được công bố. 

Việc thẩm định, phê duyệt điều chỉnh dự toán xây dựng, điều chỉnh giá gói thầu 

được thực hiện theo quy định của pháp luật về xây dựng và pháp luật về đấu thầu. 

 2. Giao Sở Kế hoạch và Đầu tư, Sở Xây dựng, Sở Giao thông vận tải, Sở 

Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn, Sở Công Thương, các sở ngành liên quan 

theo chức năng, nhiệm vụ, hướng dẫn các chủ đầu tư dự án lập, thẩm định, trình 

duyệt điều chỉnh dự toán xây dựng, điều chỉnh giá gói thầu theo đúng quy định./.  

Nơi nhận:                           
- Đ/c Chủ tịch UBND tỉnh; 

- Các đ/c PCT UBND tỉnh; 

- Như kính gửi; 

- Lưu: Vp1, Vp3, Vp5. 

 

KT. CHỦ TỊCH 

PHÓ CHỦ TỊCH THƯỜNG TRỰC 

 

 

 

 

Ngô Gia Tự 
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