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QUYẾT ĐỊNH 

Về việc ban hành Bộ đơn giá dự toán, phần khảo sát xây dựng 
khu vực thị xã Gia Nghĩa, tỉnh Đăk Nông 

 
 

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH ĐĂK NÔNG 
 
 

 Căn cứ Luật Tổ chức HĐND, UBND được Quốc hội nước CHXHCN Việt 
Nam, thông qua ngày 26/11/2003; 

 Căn cứ Luật Xây dựng được Quốc hội nước CHXHCN Việt Nam, thông qua 
ngày 26/11/2003;  

 Căn cứ Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật của Hội đồng nhân dân, 
Ủy ban nhân dân; 

 Căn cứ Nghị định số 112/2006/NĐ-CP, ngày 29 tháng 9 năm 2006 của 
Chính phủ về việc sửa đổi bổ sung một số điều của Nghị định số: 16/2005/NĐ-CP, 
ngày 07/02/2005 của Chính phủ về quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình; 

Căn cứ Thông tư số 04/2005/TT-BXD, ngày 01 tháng 04 năm 2005 của Bộ 
Xây dựng, về việc hướng dẫn lập và quản lý chi phí dự án đầu tư xây dựng công 
trình; 

Căn cứ Thông tư số 14/2005/TT-BXD, ngày 10 tháng 8 năm 2005 của Bộ 
Xây dựng về hướng dẫn lập việc lập và quản lý chi phí khảo sát xây dựng; 

Căn cứ Thông tư số 06/2005/TT-BXD, ngày 15 tháng 4 năm 2005 của Bộ 
Xây dựng về hướng dẫn phương pháp xây dựng giá ca máy và thiết bị thi công; 

Căn cứ Thông tư số 03/2006/TT-BXD, ngày 22 tháng 5 năm 2006 của Bộ 
Xây dựng về hướng dẫn bổ sung một số nội dung của các Thông tư số 02/2005/TT-
BXD, Thông tư số 04/2005/TT-BXD, Thông tư số 06/2005/TT-BXD của Bộ Xây 
dựng; 

Theo đề nghị của Giám đốc Sở Xây dựng tại Tờ trình số 749/TT-SXD, ngày 
26 tháng 10 năm 2006, 



QUYẾT ĐỊNH: 
 

 Điều 1.  Ban hành kèm theo Quyết định này "Bộ đơn giá dự toán, phần khảo 
sát xây dựng khu vực thị xã Gia Nghĩa, tỉnh Đắk Nông". 

Điều 2. Bộ đơn giá Bộ đơn giá dự toán, phần khảo sát xây dựng khu vực thị 
xã Gia Nghĩa, tỉnh Đăk Nông này, là cơ sở để lập dự toán khảo sát, tổng dự toán 
xây dựng công trình và quản lý chi phí đầu tư xây dựng trên địa bàn tỉnh Đắk 
Nông. 

Điều 3. Bộ đơn giá dự toán, phần khảo sát xây dựng khu vực thị xã Gia 
Nghĩa, tỉnh Đăk Nông được xây dựng theo mặt bằng giá quý III năm 2006 khu vực 
thị xã Gia Nghĩa, tỉnh Đăk Nông. Đối với các công trình xây dựng có điều kiện đặt 
biệt khác với quy định trong Bộ đơn giá này, Sở Xây dựng có trách nhiệm chủ trì 
cùng với các ngành chức năng nghiên cứu và báo cáo đề xuất về Ủy ban nhân dân 
tỉnh giải quyết cụ thể. Giao cho Sở Xây dựng hướng dẫn các đơn vị thực hiện; chủ 
trì cùng với các ngành chức năng có liên quan kiểm tra và quản lý thống nhất bộ 
đơn giá này. 

Điều 4. Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh; Giám đốc các Sở: Xây 
dựng, Kế hoạch và Đầu tư, Tài chính, Giao thông Vận tải, Nông nghiệp và Phát 
triển Nông thôn, Công nghịêp; Giám đốc Kho bạc Nhà nước tỉnh; Chủ tịch Ủy ban 
nhân dân các huyện, thị xã Gia Nghĩa và Thủ trưởng các đơn vị liên quan chịu 
trách nhiệm thi hành quyết định này. 

Quyết định này có hiệu lực sau 10 ngày, kể từ ngày ký ban hành./. 
    

 TM. ỦY BAN NHÂN DÂN 
CHỦ TỊCH 
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