UBND TfNH QUANGNAM
.SOXAYDI7NG
S: zA g /SXD-VP
V/v hthng dn Quy& cfjnh s
38/QD-UBND ngày 07/01/2021 cüa
UBND tinh Quang Nam ye viec
cong b djnh rnrc dir toán drn giá
xây drng cong tác vn chuyên các
loai vt 1iu và câu kin xây dirng
bAng Otô và vn chuyên thii cong
trén dja bàn tinh Quàng Nam

CONG HOA xA HQI CHU NGHIA VIT NAM
DOc lap - Tir do - Hanh phüc
Quáng Nam, ngày

03

tháng 3 nám 2021

KInh g1ri:
- Các Sâ, Ban, ngành;
- UBND các huyn, thj xa, thành pho;
- Các chü dâu fir và doanh nghip xây drng trên dja bàn tinh.
CAn cir Thông fir s 10/2019/TT-BXD ngày 26/12/2019 v ban hành dinh
mi'rc xây drng và Thông fir so 02/2020/TT-BXD ngày 20/7/2020 cüa B Xây
dirng ye vic süa dôi bô sung mt so diêu cü.a 04 Thông fir có liOn quan den
quAn 1r chi phi dâu lix xay d\rng;
Can dr QuyOt djnh sO 38/QD-UBND ngày 07/01/2021 cüa UBND tinh
Quáng Nam ye vic cong bô djnh mic dir toán dan giá xây drng cong tác 4n
chuyên các lo.i 4t
và câu kin xây drng bAng ôtô và 4n chuyOn thii cong
trOn dja bàn tinh Quãng Nam (gçi tat là QuyOt djnh so 38/QD-UBND);
* Thirc hin cong vAn so 999/UBND-KTN ngày 01/3/2021 cüa UBND tinh
ye viéc hithng dan thirc hin Quyêt djnh so 38/QD-UBND. Sau khi nghiên ciru
và rà soát, S Xây dirng huàng dn các ni dung nhir sau:
1. T.i diem II, miic B, Phi1i lc kern theo QuyOt djnh so 38/QD-UBND
"Dôi vài cOng tác 4n chuyOn 4t tu t'Cr bä dão len vj tn thi cong bAng thu công",
Dan vj tInhll000m, c11 the là:
cat, dá dam, sôi, xi rnAng, thép các lo.i, 4t fir, phii kin
+ Dôi vâi 4t
va thiOt bj phiic vii thi công: Dan vj tInh là tânll000m.
+ Dôi vâi 4t 1iu: Dá hoc, rnrOc, go, cay chông, dà giáo: don vj tinh là
m3/ 1 000m.
+ Dôi vài 4t
Gach xây, gach lát: dan vj tmnh là 1000 viênll000m.
2. Tai diem I, mic C, Phii lc kern theo QuyOt djnh so 38/QD-UBND "Dan
giá 4n chuyên dôi vOi xc ben (thiêt bj t'çr dO)": Dan vi tinh là m3/lkm.
3. Ti diem ii, mic C, Phi 1ic kern theo QuyOt djnh so 38/QD-UBND
"Don giá 4n chuyên dOi vói ô to 4n tAi thüng": Dan vj tInh là tânh1k
lieu

lieu:

lieu:

Noi ,tJ:fmn:
- Nhix trên;
- UBND tinh (báo cáo);
-LiruVT,L(2).
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Sü Xáy dyng tinh Quáng Nam. Tel- Fax: 0235.3852712
10- a'wàng Trán Qu%5 sap, thành phô Tam K Quáng Nam.

1

