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UBND TỈNH ĐỒNG NAI 

SỞ XÂY DỰNG 

 

Số:            /SXD-QLXD 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc 

 

Đồng Nai, ngày       tháng       năm 2022 

V/v góp ý Bộ đơn giá xây dựng công 

trình trên địa bàn tỉnh Đồng Nai. 

 

             Kính gửi:  

- Văn phòng UBND tỉnh; 

- Các Sở: Tài chính, Kế hoạch và Đầu tư, Lao động Thương 

binh và Xã hội, Nông nghiệp và PTNT, Giao thông Vận tải, 

Công Thương; 

- Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng tỉnh,  Ban Quản lý Khu 

công nghệ cao công nghệ sinh học Đồng nai; 

- UBND các huyện, thành phố thuộc tỉnh. 

 

Thực hiện chỉ đạo của UBND tỉnh tại văn bản số 11996/UBND-KT ngày 

01/10/2021 về việc ban hành bộ đơn giá xây dựng công trình trên địa bàn tỉnh 

Đồng nai, Sở Xây dựng đã ký hợp đồng với đơn vị tư vấn để thực hiện lập bộ 

đơn giá trên. Đến nay, đơn vị tư vấn đã hoàn chỉnh dự thảo các bộ đơn giá xây 

dựng công trình sau:  

- Bộ đơn giá khảo sát xây dựng công trình. 

- Bộ đơn giá xây dựng công trình. 

- Bộ đơn giá lắp đặt hệ thống kỹ thuật công trình. 

- Bộ đơn giá thí nghiệm chuyên ngành xây dựng. 

- Bộ đơn giá sửa chữa và bảo dưỡng công trình xây dựng. 

Để có cơ sở trình UBND tỉnh xem xét ban hành áp dụng, Sở Xây dựng đề 

nghị các đơn vị nêu trên có ý kiến góp ý gửi về Sở Xây dựng trước ngày 

30/6/2022. Nếu quá thời gian trên, đơn vị nào không có ý kiến coi như thống 

nhất với dự thảo 

Đồng thời, Sở Xây dựng đề nghị Văn phòng UBND tỉnh đăng tải nội 

dung các tập đơn giá nêu trên lên cổng thông tin điện tử của UBND tỉnh trong 

thời gian 30 ngày và thông báo kết quả đăng tải, ý kiến góp ý của các tổ chức, cá 

nhân để Sở Xây dựng hoàn chỉnh dự thảo gửi Sở Tư pháp thẩm định, trình 

UBND tỉnh ban hành. 

 



 

Kính đề nghị các đơn vị quan tâm, phối hợp thực hiện./. 

 (Dự thảo các bộ đơn giá được đăng tải trên trang Web của Sở Xây dựng 

http://sxd.dongnai.gov.vn/  mục “Quản lý Xây dựng”) 

Nơi nhận: 

- Như trên; 

- Ban Giám đốc; 

- Văn phòng Sở để đăng tải; 

- Lưu: VT, QLXD-Hoàng. 

 

KT.GIÁM ĐỐC 

PHÓ GIÁM ĐỐC 

 

 
 

 

 

 

Đỗ Thành Phương 
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