
UBND TỈNH AN GIANG 

SỞ XÂY DỰNG 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc 
 

Số: 195 /SXD-KT 
 

An Giang, ngày  06  tháng  02  năm 2017 

Về Đơn giá chuyên ngành công tác lắp 

đặt đường dây tải điện và lắp đặt trạm 

biến áp.  

 

 

 

 

Kính gửi: Sở Công Thương 
 

 

Căn cứ văn bản số 104/SCT-QLNL ngày 18/01/2017 của Sở Công Thương v.v 

đề nghị bổ sung Phần đơn giá chuyên ngành công tác lắp đặt đường dây tải điện và lắp 

đặt trạm biến áp; 

Sở Xây dựng có ý kiến như sau :  

- Trước thời điểm Bộ Công thương công bố Định mức dự toán chuyên ngành 

công tác lắp đặt đường dây tải điện và lắp đặt trạm biến áp công bố kèm theo quyết định 

số 4970/QĐ-BCT ngày 21/12/2016 thì đơn giá chuyên ngành điện được thực hiện theo 

Định mức, Đơn giá do Bộ Công thương xây dựng và công bố. UBND tỉnh hoàn toàn 

không công bố Định mức, Đơn giá cho công trình chuyên ngành điện. Vì vậy, đề nghị 

Sở Công thương xin ý kiến của Bộ Công thương về việc lập Bộ Đơn giá cho công trình 

chuyên ngành điện. 

- Trong giai đoạn chưa có Bộ Đơn giá cho công trình chuyên ngành điện, để sử 

dụng Định mức dự toán chuyên ngành công tác lắp đặt đường dây tải điện và lắp đặt 

trạm biến áp công bố kèm theo quyết định số 4970/QĐ-BCT ngày 21/12/2016 của Bộ 

Công thương trong việc xác định đơn giá, xác định dự toán công trình, đề nghị thực 

hiện như sau : 

+ Giá ca máy : sử dụng bảng giá ca máy được công bố kèm theo quyết định số 

1171/QĐ-UBND ngày 27/4/2016 của UBND tỉnh; 

+ Đơn giá nhân công : sử dụng Bảng Đơn giá nhân công được công bố kèm theo 

quyết định số 1172/QĐ-UBND ngày 27/4/2016 của UBND tỉnh; 

+ Vật liệu : sử dụng giá vật liệu thực tế phù hợp thị trường do cơ quan có chức 

năng công bố hoặc theo công bố giá của nhà sản xuất, cung ứng vật tư phù hợp thị 

trường xây dựng công trình tại thời điểm xác định dự toán. 

Đề nghị Sở Công Thương thực hiện theo hướng dẫn nêu trên. 

Trân trọng./. 

Nơi nhận: 
- Như trên; 

KT. GIÁM ĐỐC 

PHÓ GIÁM ĐỐC 
- UBND tỉnh (b/c); 

- BGĐ sở; 

- Lưu: VP sở, KT. 

 

 

 

 
Mai Anh Dũng 
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