
ỦY BAN NHÂN DÂN CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 
TỈNH AN GIANG Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

  
Số:  1943/UBND-KTN An Giang, ngày  06  tháng 11 năm 2017 

V/v xác định chi phí chuẩn bị và thực 
hiện dự án các công trình được áp 
dụng cơ chế đặc thù thuộc Chương 
trình mục tiêu quốc gia giai đoạn 

2016-2020 

 

Kính gửi:  
- Sở Xây dựng; 
- Sở Giao thông vận tải; 
- Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn; 
- Sở Tài nguyên và Môi trường; 
- Ủy ban nhân dân huyện, thị xã, thành phố; 
- Văn phòng điều phối CTMTQG XD NTM tỉnh. 

Xét đề xuất của Sở Xây dựng tại Công văn số 2717/SXD-KT ngày 27 
tháng 10 năm 2017 về việc xác định chi phí chuẩn bị, thực hiện dự án thuộc 
Chương trình mục tiêu quốc gia giai đoạn 2016-2020, Chủ tịch Ủy ban nhân dân 
tỉnh có ý kiến như sau: 

Thống nhất theo đề xuất của Sở Xây dựng: 
- Chi phí lập hồ sơ xây dựng: Tính theo Bảng số 4, Quyết định 79/QĐ-

BXD ngày 15/02/2017 của Bộ Xây dựng về việc công bố định mức chi phí quản 
lý dự án và tư vấn đầu tư xây dựng nhân với hệ số 0,7; 

- Chi phí quản lý dự án: Tính theo Bảng số 1, Quyết định 79/QĐ-BXD 
ngày 15/02/2017 của Bộ Xây dựng về việc công bố định mức chi phí quản lý dự 
án và tư vấn đầu tư xây dựng nhân với hệ số 0,8; 

- Chi phí giám sát thi công: Do Ban quản lý thực hiện, không tính chi phí; 
- Chi phí thẩm định hồ sơ xây dựng: Do phòng chuyên môn xây dựng 

cấp huyện thực hiện, không tính chi phí. 
Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh thông báo đến Sở Xây dựng và các đơn vị 

liên quan được biết để tổ chức thực hiện./. 

Nơi nhận: 
- Như trên; 
- UBND tỉnh: CT và các PCT; 
- VPUBND tỉnh: LĐVP, P. KTN, P. KTTH, P.KGVX; 
- Lưu: VT. 
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