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THANH PRO HO CIII MINH

CQNG HOA XA UQI CHit NGIIIA VIT NAM
DQc 1p - Tii do - H3nh phéc

S6: jg&L/QD-UBND

ThànhphJHd ChiMinh, nkàj!'L4 tháng * ndm 2018

U BAN NIIAN DA*

SàXALYDUNGTP.HO cth1Ni
QUIET BJNIH
V cong b6 B Born giá xây diyng m&i cüa phLi khão sat
Bon giá sin âôì và b sung phn xây diyng; phn Ia d%t
ft
khu viyc thành phó H ChI Mink

11532

Luu ha sirsÔ:

UY BAN NIIAN DAN THANTI PHO HO CIII MINE
Cn cü Lust T chüc chinh quyn da phucsng ngày 19 tháng 6 nm 2015;
Cn ci Lu3t Xây dung ngày 18 tháng 6 nàm 2014;
Cn ci Nghj djnh s6 32/20151ND-CP ngày 25 tháng 3 nàm 2015 cüa
-.
A
Chinh phu'A
ye quan ly clii phi dau Ui xay dng cong trinli;
Cn cft Thông ttx s 05!2016/fl-BXD ngày 10 tháng 3 näm 2016 cüa
Bô fly dimg ye huóng dan the dinh thin giá nhthi cong trong quan 19 clii phi
daurnxâydçrng;
Cn cfr Thông Ui so 06/2016/fl-mCI) ngày 10 thárig 3 nm 2016 cña
BO Xây dng ye hubng dthi xác djnh va quãn 19 clii phi dâu Ui xây dpng
cong trInh;
Can cü QUY& djnh sO 11341QD-BXD ngày 08 tháng 10 nàni. 2015 cña
BQ Xây drng ye cOng ho djnh müc the hao phi xác djnh giá ca may và thiOt bj
thi cOng thy dijng;
can cü QUYOt djnh sO 1354/QD-BXD ngày 28 tháng 12 Mm 2016 cüa
BQ Xây dmg ye cong hO Djnh müc dci loan xây dtmg cOng lrinh phân Kháo sat
xây dung;
Can cü QuyOt djnh sO 235!QD-BXD ngày 04 tháng 4 nan 2017 cüa
BQ Xây dutigvê cOng hO Djnh müc dp loan thy dvng cOng trmnh phthi Xây d'ng
(sin dOi và bO sung);
C cü QuyOt djnh sO 236/QD-BXD ngày 04 tháng 4 Mm 2017 cüa
BQ Xây dimg vO cOng bO Djnh me d toán xây d'ng cOng trInli phân L&p dt
(hO sung);
Xét d xitht cüa SO fly dgng ti Th trmnh sO 5056/flr-S3O-KTXD ngây
04 théng 5 nni 2018; 9 kiOn cña S& Tu pháp ti COng van sO 4891/STP-VB
ngày30tháng5 Mm 2018,
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QUYET DINTh
Diu 1. Nay cong bá kern theo Quyát djnh nay BQ don giá xây dçrng
thay th6, süa d6i, bä sung khu virc thãnh ph6 H CM Minh, gm cáo phn sau:
- Phãn Xây dung (süa dâi, b6 sung);
- Phãn jAp dt (b6 sung);
- Phn Khào sat xây d%rng (thay th);
1. Dan giá xây dçrng thay th6, sàa d61, b6 sung trOn dja bàn thành phó
H ChI Minh, là ccx sb â6 cáo ccx quan, t6 chüc, cá nhân có lien quan, sü dpng
vao vic 13p và quAn 19 chi phi du fix xây dpng cong trInh thuQc cáo dçr an du
fix xày dirng sü dyng ngun v6n Nhà rnthc (ngân sách và ngoài ngn sách) trén
dja bàn thành ph6. Riêng ã61 vói cOng trmnh xây dirng ccx bàn ngAnh butt chinh,
vin thông, n6u djnh rnüc nào 06 quy djnh cUa BQ Thông tin và Truyn thông
ti COng van s6 257/B FIT! -KHTC ngày 09 tháng 02 nm 2009 v cong bó giá
may và thi6t bj thi cOng cong trinh butt chinh, vi&i thông; COng van só
258/B ITfl-KHTC ngày 09 théng 02 nàni 2009 yE cong bE djnh müc xây dipig
ccx bàn cong trinh butt chInh, vi&i thông thi áp drng theo 02 Cong van nêu trOn
cüa BQ Thông tin và TruyEn thông.
2. fly ban nhân dan thành ph6 giao Sb Xfty dçrng khi 06 b16n dQng yE giá,
chü dng ngbiên ott, dE xut ban hành h sE diEu chinh phãn clii phi nhân cOng
thIch hccp theo müc hxcrng du vao do
và chi phi may thi cOng
BQ Xây dung hubng dn, 06 tham khào 9 ki6n cáo sb ngành 06 lien quan.
Trong tnthng hqp xét thy cn thiEt, trmnh fly ban than dan thành phE ban hành
dan giá xây drng mbi.
(Kmtc

3. Giám dEc Sb Xây dirng cMu trách nhim yE tinh chinh xác càa BQ dan giá,
huóng dn, klEin tra viec thvc hien bQ dan giá xây dpiig nay. Trong qua trith
thixc hin, nEu 06 gI vtthng m&c, cáo dan vi phàn ãnh yE Sb Xây dng dE
nghiên ott, giài quyEt. Trutng hqp ngoài Sm quyEn, Sb Xây dirng s báo cáo,
A
deA xuat Uy ban nhan dan thanh pho va hen nghi. B9 Xay dung
A
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P1k 2. QuyEt djnh nay 06 hiu 1pc kE tfr ngày 01 théng 7 nâm 2018 và
thay thE, stt dEi, bE sung mQt pn QuyEt djnh sE 3384/QD-UBND ngày 02
tháng 7 nni 2016 cña fly ban nhên dan thnh phA yE cOng bE B dan gi6.
xây dçrng khu we thành phE HE CM Minh.
Cáo nQi dung con li khOng thE hin trong BQ don giá xây dirng thay thE,
sira dEi, bE sung nay thi gift nguyen theo BQ dan giá xây dimg khu virc
thành phE HE CM Minh dã cOng bE theo QuyEt djnh sE 3384/QD-TJBND ngày
02 théng 7 nm 2016 ott fly ban nhân dan thânh M.
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Dicu 3. Chanh Van phong Uy ban nhan dan thanh pho, (ham doe
S& Xây)4, Giám d6c So Tài ehinli, them d6e SO K& hoach và D&u tu,
TM trithng cáo sO - ngành thành ph, Chñ tjeh Uy ban nhthi. dan cáo qun huyn, cáo cM du tu và cáo dun vj tham gia ho?t dng trén dja bàn thành phá
Ha Clii Minh 06 tráeh nhim thi hành quyEt djnh này./.

Nol n/ian,
- NM DiM 3;
- BØXâydrng;
- Thuong trçTc Thành Uy;
- flUB: CT, cáo PCT;
- VPUB: Cáo PVP;
- Phông DA, DT;
Luu:VT, (DA-V).30
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