UBND TỈNH TÂY NINH
SỞ XÂY DỰNG

Số: 679

/SXD-QLXD

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
Tây Ninh, ngày 11 tháng 3 năm 2020

V/v ý kiến đối với việc không
điều chỉnh giá ca máy,đơn giá
nhân công xây dựng

Kính gửi: Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Tây Ninh.
Sở Xây dựng nhận được Công văn số 512/SKHĐT-ĐTTĐGSĐT ngày
09/3/2020 của Sở Kế hoạch và Đầu tư về việc cho phép không điều chỉnh giá ca
máy, đơn giá nhân công xây dựng.
Sau khi nghiên cứu, Sở Xây dựng có ý kiến như sau:
- Sở Xây dựng đang tham mưu Ủy ban nhân dân tỉnh xây dựng đơn giá nhân
công xây dựng, giá ca máy và thiết bị thi công xây dựng trên địa bàn tỉnh Tây
Ninh theo hướng dẫn tại Thông tư số Thông tư số 11/2019/TT-BXD ngày
26/12/2019 của Bộ Xây dựng về hướng dẫn xác định giá ca máy và thiết bị xây
dựng và Thông tư số 15/2019/TT-BXD ngày 26/12/2019 của Bộ Xây dựng về xác
định đơn giá nhân công xây dựng tại Tờ trình số 614/TTr-SXD ngày 03/3/2020
của Sở Xây dựng về việc xin chủ trương lập đơn giá xây dựng công trình, đơn giá
nhân công xây dựng, giá ca máy và thiết bị thi công xây dựng trên địa bàn tỉnh
Tây Ninh (đính kèm).
- Hiện tại, đơn giá nhân công xây dựng, giá ca máy và thiết bị thi công xây
dựng trên địa bàn tỉnh Tây Ninh đã được UBND tỉnh Công bố tại Quyết định số
2966/QĐ-UBND ngày 21/11/2016 về việc Công bố đơn giá nhân công xây dựng
trên địa bàn tỉnh Tây Ninh và Quyết định số 2967/QĐ-UBND ngày 21/11/2016 về
việc Công bố giá ca máy và thiết bị thi công xây dựng công trình trên địa bàn tỉnh
Tây Ninh. Theo đó, đơn giá nhân công xây dựng, giá ca máy và thiết bị thi công
xây dựng trên địa bàn tỉnh Tây Ninh được áp dụng theo các Quyết định nêu trên
cho đến khi có văn bản thay thế.
Trên đây là ý kiến của Sở Xây dựng đối với việc không điều chỉnh giá ca
máy, đơn giá nhân công xây dựng. Kính gửi Sở Kế hoạch và Đầu tư nghiên cứu.
Trân trọng./.
Nơi nhận:
- Như trên;
- UBND tỉnh (báo cáo);
- Các sở, ban, ngành tỉnh (đính kèm danh sách);
- Lưu:VT, P.QLXD.Phương.

KT. GIÁM ĐỐC
PHÓ GIÁM ĐỐC

DANH SÁCH CÁC SỞ, BAN, NGÀNH TỈNH
(Kèm theo Công văn số 679 /SXD-QLXD ngày 11 /3/2020 của Sở Xây dựng)

I. Sở, ban, ngành
1. Sở Kế hoạch và Đầu tư;
2. Sở Giao thông Vận tải;
3. Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn;
4. Sở Y tế;
5. Sở Giáo dục và Đào tạo;
6. Sở Công Thương;
7. Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch;
8. Sở Lao động, Thương binh và Xã hội;
9. Sở Tài nguyên và Môi trường;
10. Sở Tài chính;
11. Sở Nội vụ;
12. Sở Khoa học và Công nghệ;
13. Sở Ngoại vụ;
14. Sở Tư Pháp;
15. Thanh tra tỉnh;
16. Kho bạc Nhà nước tỉnh Tây Ninh;
17. Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh;
18. Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh;
19. Công an tỉnh;
20. Ban quản lý Khu du lịch quốc gia Núi Bà Đen;
21. Bảo hiểm xã hội Tây Ninh;
22. Ban quản lý Vườn quốc gia Lò Gò Xa Mát;
23. Cục Hải quan;
24. Cục Thi hành án dân sự tỉnh Tây Ninh;
25. Cục Thống kê tỉnh Tây Ninh;
26. Cục Thuế tỉnh Tây Ninh;
27. Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh Tây Ninh;
28. Ngân hàng Nhà nước tỉnh Tây Ninh;
29. Tòa án nhân dân tỉnh;

30. Viện Kiểm sát nhân dân tỉnh;
31. Ban quản lý Khu kinh tế tỉnh.
II. Các Ban quản lý dự án chuyên ngành, khu vực
1. Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng tỉnh Tây Ninh;
2. Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng ngành Giao thông tỉnh Tây Ninh;
3. Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng ngành Nông nghiệp và Phát triển nông
thôn tỉnh Tây Ninh;
4. Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng các huyện, thành phố (09 đơn vị).
III. UBND các huyện, thị xã, thành phố (09 đơn vị).

