UỶ BAN NHÂN DÂN
TỈNH THỪA THIÊN HUẾ
Số: 689 /QĐ-UBND

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
Thừa Thiên Huế, ngày 13 tháng 3 năm 2020

QUYẾT ĐỊNH
Về việc công bố đơn giá nhân công xây dựng để lập và quản lý chi phí đầu
tư xây dựng công trình trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế
ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH
Căn cứ Luật Tổ chức Chính quyền địa phương số 77/2015/QH13 ngày 15
tháng 6 năm 2015;
Căn cứ Luật Xây dựng số 50/2014/QH13 ngày 18 tháng 6 năm 2014;
Căn cứ Nghị định số 68/2019/NĐ-CP ngày 14 tháng 8 năm 2019 của
Chính phủ về quản lý chi phí đầu tư xây dựng;
Căn cứ Nghị định số 90/2019/NĐ-CP ngày 15 tháng 11 năm 2019 của
Chính phủ quy định mức lương tối thiểu vùng đối với người lao động làm việc
theo hợp đồng lao động;
Căn cứ Thông tư số 09/2019/TT-BXD ngày 26 tháng 12 năm 2019 của Bộ
Xây dựng hướng dẫn xác định và quản lý chi phí đầu tư xây dựng;
Căn cứ Thông tư số 11/2019/TT-BXD ngày 26 tháng 12 năm 2019 của Bộ
Xây dựng hướng dẫn xác định giá ca máy và thiết bị thi công xây dựng;
Căn cứ Thông tư số 15/2019/TT-BXD ngày 26 tháng 12 năm 2019 của Bộ
Xây dựng hướng dẫn xác định đơn giá nhân công xây dựng;
Xét đề nghị của Giám đốc Sở Xây dựng tại Tờ trình số 610/TTr-SXD ngày
09 tháng 3 năm 2020.
QUYẾT ĐỊNH:
Điều 1. Công bố đơn giá nhân công xây dựng trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên
Huế để các cơ quan, tổ chức, cá nhân có liên quan xác định và quản lý chi phí
đầu tư xây dựng của các dự án sử dụng vốn ngân sách nhà nước, vốn nhà nước
ngoài ngân sách, dự án đầu tư theo hình thức đối tác công tư (PPP) áp dụng các
quy định của Quyết định này. (Chi tiết đơn giá nhân công theo Phụ lục 01;
Hướng dẫn xác định đơn giá ca máy và thiết bị thi công theo Phụ lục 02 đính
kèm).
2. Khuyến khích các cơ quan, tổ chức, cá nhân có liên quan trên địa bàn
Tỉnh áp dụng các quy định của Quyết định này để 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.
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Điều 2. Tổ chức thực hiện:
1. Trường hợp tổng mức đầu tư, dự toán xây dựng công trình đã được phê
duyệt trước thời điểm có hiệu lực của Quyết định này và chưa tổ chức lựa chọn
nhà thầu thì người quyết định đầu tư quyết định việc điều chỉnh đơn giá nhân
công xây dựng trong tổng mức đầu tư, dự toán xây dựng làm cơ sở xác định giá
gói thầu trên cơ sở đảm bảo tiến độ và hiệu quả thực hiện dự án.
Riêng đối với các dự án đầu tư xây dựng công trình sử dụng vốn Nhà nước
do UBND tỉnh Thừa Thiên Huế quản lý, bao gồm cả ngân sách tỉnh, huyện và
xã đã được phê duyệt dự án, thiết kế xây dựng trước thời điểm Quyết định này
có hiệu lực thi hành thì tiếp tục triển khai thực hiện các bước tiếp theo, không
lập, điều chỉnh lại tổng mức đầu tư, dự toán xây dựng theo hướng dẫn tại Quyết
định này. Trường hợp dự toán xây dựng công trình, dự toán gói thầu xây dựng
đã được phê duyệt nhưng chưa tổ chức lựa chọn nhà thầu hoặc đang tổ chức lựa
chọn nhà thầu nhưng chưa đóng thầu thì Chủ đầu tư cập nhật giá gói thầu xây
dựng theo quy định tại Khoản 3 Điều 26 Thông tư số 09/2019/TT-BXD trên cơ
sở đảm bảo không vượt dự toán xây dựng, tổng mức dự toán đã được phê duyệt.
2. Đối với các gói thầu đã đóng thầu, đã ký hợp đồng trước thời điểm có
hiệu lực của Quyết định này thì thực hiện theo nội dung mời thầu, hồ sơ dự thầu,
nội dung hợp đồng đã ký kết.
3. Trong quá trình thực hiện nếu có khó khăn, vướng mắc đề nghị các tổ
chức, cá nhân phản ánh kịp thời về Sở Xây dựng để tổng hợp, báo cáo UBND
tỉnh xem xét, giải quyết.
Điều 3. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký và thay thế Quyết định số
2409/QĐ-UBND ngày 30/9/2019 của UBND tỉnh Thừa Thiên Huế về việc công
bố đơn giá nhân công xây dựng để lập và quản lý chi phí đầu tư xây dựng công
trình trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế.
Điều 4. Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh; Thủ trưởng các cơ quan
chuyên môn trực thuộc UBND Tỉnh; Chủ tịch Ủy ban nhân dân các huyện, thị
xã Hương Thủy, Hương Trà và thành phố Huế; Thủ trưởng các đơn vị, tổ chức
và cá nhân liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.
Nơi nhận:
- Như Điều 4;
- Bộ Xây dựng;
- Các thành viên UBND tỉnh;
- Website Chính phủ;
- Cổng TTĐT tỉnh;
- Công báo tỉnh, Báo TT. Huế;;
- VP: LĐ và CV: TH, GT,NN, XDCB;
- Lưu VT, XD.
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