
 

ỦY BAN NHÂN DÂN  CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

TỈNH AN GIANG  Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
   

Số: 3061/QĐ-UBND  An Giang, ngày  19   tháng 12 năm 2022 

 

 

QUYẾT ĐỊNH 

Về việc công bố đơn giá nhân công xây dựng, bảng giá ca máy và thiết bị  

thi công xây dựng năm 2022 trên địa bàn tỉnh An Giang 

 

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH AN GIANG 

 

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015; 

Luật Sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Tổ chức Chính phủ và Luật Tổ chức 

chính quyền địa phương ngày 22 tháng 11 năm 2019; 

Căn cứ Luật Xây dựng ngày 18 tháng 6 năm 2014; Luật Sửa đổi, bổ sung 

một số điều của Luật Xây dựng ngày 17 tháng 6 năm 2020; 

Căn cứ Nghị định số 10/2021/NĐ-CP ngày 09 tháng 02 năm 2021 của 

Chính phủ về Quản lý chi phí đầu tư xây dựng; 

Căn cứ Nghị định số 38/2022/NĐ-CP ngày 12 tháng 6 năm 2022 của 

Chính phủ Quy định mức lương tối thiểu đối với người lao động làm việc theo 

hợp đồng lao động; 

Căn cứ Thông tư số 11/2021/TT-BXD ngày 31 tháng 8 năm 2021 của Bộ 

Xây dựng hướng dẫn một số nội dung xác định và quản lý chi phí đầu tư xây 

dựng; 

Căn cứ Thông tư số 13/2021/TT-BXD ngày 31 tháng 8 năm 2021 của Bộ 

Xây dựng hướng dẫn phương pháp xác định các chỉ tiêu kinh tế kỹ thuật và đo 

bóc khối lượng công trình; 

Theo đề nghị của Giám đốc Sở Xây dựng tại Công văn số 4672/SXD-

KT&QLXD ngày 02 tháng 12 năm 2022. 

QUYẾT ĐỊNH: 

Điều 1. Công bố đơn giá nhân công xây dựng, bảng giá ca máy và thiết bị 

thi công xây dựng năm 2022 trên địa bàn tỉnh An Giang theo hướng dẫn của Bộ 

Xây dựng tại Thông tư số 13/2021/TT-BXD ngày 31 tháng 8 năm 2021 về 

hướng dẫn phương pháp xác định các chỉ tiêu kinh tế kỹ thuật và đo bóc khối 

lượng công trình. 

(Bảng đơn giá chi tiết theo Phụ lục đính kèm) 

Điều 2. Đơn giá nhân công xây dựng, bảng giá ca máy và thiết bị thi công 

xây dựng năm 2022 trên địa bàn tỉnh An Giang được nêu tại Điều 1 Quyết định 
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này dùng để lập và quản lý chi phí các dự án đầu tư xây dựng công trình sử dụng 

vốn ngân sách nhà nước, vốn nhà nước ngoài ngân sách và dự án đầu tư theo 

hình thức đối tác công tư. Khuyến khích áp dụng cho các dự án sử dụng vốn 

khác. 

Điều 3. Xử lý chuyển tiếp: 

1. Các gói thầu xây dựng đã và đang tổ chức đấu thầu thì không điều 

chỉnh lại dự toán. 

2. Các gói thầu xây dựng chưa tổ chức đấu thầu thì chủ đầu tư tổ chức 

điều chỉnh lại dự toán theo đơn giá nhân công xây dựng, bảng giá ca máy và 

thiết bị thi công xây dựng năm 2022 trên địa bàn tỉnh An Giang kèm theo Quyết 

định này và trình cấp thẩm quyền phê duyệt điều chỉnh dự toán để làm cơ sở 

triển khai các bước tiếp theo. 

Điều 4. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 01 tháng 01 năm 

2023. 

Điều 5. Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh, Thủ trưởng các Sở, ban 

ngành tỉnh, Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện, thị xã, thành phố và các tổ chức, 

cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./. 

 

Nơi nhận:  TM. ỦY BAN NHÂN DÂN 
- Bộ Xây dựng; 

- UBND tỉnh: CT, các PCT; 

- Như Điều 5; 

- Cổng thông tin điện tử tỉnh; 

- VP. UBND tỉnh: LĐVP, P. KTTH,  

    KTN, KGVX; 

- Lưu: VT. 

 

 KT. CHỦ TỊCH 

PHÓ CHỦ TỊCH 

 

 

 

 

 

 

Nguyễn Thị Minh Thúy 
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