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                             Kính gửi:    UBND tỉnh Hà Tĩnh. 

 

Thực hiện Công văn số 3500/UBND-XD1 ngày 03/6/2019 của UBND tỉnh 

về việc xem xét, giải quyết một số đề xuất của Hiệp hội doanh nghiệp Hà Tĩnh. 

Ngày 07/6/2019, Sở xây dựng đã chủ trì, phối hợp với các Sở ngành: Tài chính, 

Lao động thương binh & Xã hội, Cục thuế tỉnh và Hiệp hội doanh nghiệp tỉnh Hà 

Tĩnh họp thống nhất kế hoạch triển khai phương pháp giải quyết đối với từng nội 

dung. Theo đó, đã quyết định thành lập 02 tổ công tác để thực hiện các nội dung 

này. Đến nay, kết quả thực hiện cụ thể như sau: 

1. Về điều chỉnh giá nhân công xây dựng trên địa bàn tỉnh. 

Tổ công tác gồm đại diện Sở Xây dựng, Sở Tài chính, Sở Lao động thương 

binh & Xã hội và Hiệp hội doanh nghiệp tỉnh đã tiến hành khảo sát trên 40 doanh 

nghiệp hoạt động xây dựng và 150 người lao động trực tiếp về mức lương ngày 

công thực tế trong thực hiện các công việc xây dựng trong thời gian qua. Hiện nay 

đang thực hiện việc tổng hợp và xử lý số liệu để báo cáo theo hướng dẫn tại Thông 

tư số 05/2016/TT-BXD ngày 10/3/2016 của Bộ Xây dựng. 

2. Về xác định khối lượng đất rời theo khối lượng đất đắp trong thi công 

công tác đất. 

Về nội dung này, Sở Xây dựng đã có hướng dẫn cụ thể tại Công văn số 

1367/SXD-KT&VLXD ngày 19/6/2019. 

3. Về công bố giá các loại vật liệu xây dựng trên địa bàn. 

Trong Quý 2/2019, trên địa bàn tỉnh có sự biến động giá khá lớn đối với 

một số loại vật liệu xây dựng, cụ thể như đất đắp công trình, cát xây dựng các loại. 

Việc tăng giá cao của một số loại vật liệu phần nào làm ảnh hưởng đến tiến độ và 

nguồn vốn của các dự án trên địa bàn. Để công bố giá kịp thời, sát đúng với thị 

trường như đề xuất của Hiệp hội doanh nghiệp tỉnh, tổ công tác gồm đại diện Sở 

Xây dựng, Sở Tài chính, Cục thuế tỉnh và Hiệp hội doanh nghiệp tỉnh tiến hành 

khảo sát thực tế tại các mỏ, điểm tập kết kinh doanh vật liệu xây dựng trên địa 

bàn tỉnh (trên 20 điểm sản xuất, kinh doanh vật liệu xây dựng). Đến nay, công tác 

khảo sát đã hoàn thành, Sở Xây dựng sẽ tổng hợp và đưa vào Công bố giá Quý 

II/2019 vào cuối tháng 6/2019. 



4. Về chi phí thẩm định hồ sơ thiết kế tại các Sở ngành. 

Tại cuộc họp liên ngành do Sở Xây dựng chủ trì vào ngày 07/6/2019, các 

Sở ngành thống nhất đề xuất UBND tỉnh giao Sở Tài chính chủ trì, tham mưu cho 

UBND tỉnh hướng xử lý. Tuy nhiên, ngày 31/5/2019, Sở Tài chính đã có Văn bản 

số 1892/STC-TCĐT báo cáo UBND tỉnh phương án giải quyết các bất cập trong 

thu, nộp phí thẩm định hồ sơ của các dự án. 

Sở Xây dựng báo cáo UBND tỉnh xem xét, có ý kiến chỉ đạo./. 

Nơi nhận: 

  - Như trên; 

  - Sở Tài chính; 

  - Sở LĐTB&XH; 

  - Cục Thuế tỉnh; 

  - Hiệp hội doanh nghiệp tỉnh; 

  - Lãnh đạo Sở; 

  - Lưu: VT, KT&VLXD. 
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