
ỦY BAN NHÂN DÂN 

TỈNH HÀ TĨNH 

Số:  4075/UBND-XD1 

V/v đề xuất của Hiệp hội 

doanh nghiệp Hà Tĩnh  
 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

         Hà Tĩnh, ngày 24 tháng 6 năm 2019 

Kính gửi:  

  - Các Sở: Xây dựng, Giao thông vận tải, 

    Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Công Thương; 

  - Hiệp hội doanh nghiệp Hà Tĩnh.       

Sau khi xem xét Văn bản số 21/CV-HHDN ngày 28/5/2019 của Hiệp hội 

doanh nghiệp Hà Tĩnh về việc kiến nghị xử lý một số nội dung liên quan đến định 

mức, đơn giá, giá vật liệu xây dựng và quy trình trả kết quả thẩm định hồ sơ thiết kế 

trên địa bàn tỉnh; Báo cáo đề xuất của Sở Xây dựng tại Văn bản số 1368/SXD-

KT&VLXD ngày 19/6/2019; 

Chủ tịch UBND tỉnh có ý kiến như sau: 

- Về việc xác định khối lượng đất đắp trong dự toán công tác thi công 

công tác đất: Các Chủ đầu tư căn cứ hướng dẫn của Sở Xây dựng tại Văn bản 

số 1367/SXD-KT&VLXD ngày 19/6/2019, tổ chức thực hiện đảm bảo theo 

đúng quy định của pháp luật hiện hành, phù hợp với điều kiện cụ thể của từng 

dự án, công trình. 

- Về việc thực hiện chuyển, trả kết quả thẩm định hồ sơ đối với các dự án 

đầu tư sử dụng vốn nhà nước: Để tăng cường cải cách hành chính, đẩy nhanh 

tiến độ triển khai các dự án, sau khi hoàn thành công tác thẩm định, yêu cầu các 

sở xây dựng chuyên ngành thực hiện việc chuyển, trả kết quả đúng thời gian 

quy định. Yêu cầu các Chủ đầu tư ưu tiên hoàn thành các thủ tục thanh toán phí 

thẩm định cho các sở xây dựng chuyên ngành ngay sau khi dự án được bố trí 

vốn và hồ sơ được cấp có thẩm quyền phê duyệt. 

- Về đề nghị xác định giá nhân công xây dựng và giá vật liệu xây dựng 

theo thực tế thị trường: Yêu cầu Sở Xây dựng khẩn trương rà soát, hoàn thiện 

và tổ chức công bố theo quy định. Trường hợp vượt thẩm quyền, tham mưu 

phương án giải quyết, báo cáo UBND tỉnh./. 

 

Nơi nhận: 
- Như trên; 

- Chủ tịch, các PCT UBND tỉnh; 

- Các sở, ban, ngành cấp tỉnh; 

- UBND các huyện, thành phố, thị xã; 

- CVP, PVP Nguyễn Duy Nghị; 

- Trung tâm TT-CB-TH; 

- Lưu: VT, XD1. 

 

TL. CHỦ TỊCH 

KT. CHÁNH VĂN PHÒNG 

PHÓ VĂN PHÒNG 

 

 

 

(Đã ký) 

 

Nguyễn Duy Nghị 
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