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CÔNG BÁO/Số 09+10/Ngày 15-02-2007

ỦY BAN NHÂN DÂN
THÀNH PHỐ CẦN THƠ
Số: 651/UBND-QH
V/v hướng dẫn thực hiện
Thông tư 07/2006/TT-BXD
của Bộ Xây dựng

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
ðộc lập - Tự do - Hạnh phúc
Cần Thơ, ngày 08 tháng 02 năm 2007

Kính gửi: - Giám ñốc Sở, Thủ trưởng Ban, ngành thành phố;
- Chủ tịch Ủy ban nhân dân quận, huyện.
ðể phù hợp với chế ñộ, chính sách của Chính phủ, các Bộ, ngành Trung
ương về chế ñộ tiền lương và thu nhập trong các Doanh nghiệp xây dựng, Ủy ban
nhân dân thành phố hướng dẫn áp dụng Thông tư số 07/2006/TT-BXD ngày 10
tháng 11 năm 2006 của Bộ Xây dựng V/v ñiều chỉnh dự toán công trình xây dựng
với mức lương mới (450.000ñ/tháng), cụ thể như sau:
I. ðiều chỉnh chi phí nhân công, máy thi công trong dự toán xây dựng
công trình:
1. ðiều chỉnh chi phí nhân công:
1.1. Chi phí nhân công trong dự toán chi phí xây dựng ñược lập theo Bộ ñơn
giá xây dựng công trình năm 2006 (phần xây dựng, lắp ñặt), ban hành theo Quyết
ñịnh số 2143/Qð-UBND và Quyết ñịnh số 2145/Qð-UBND ngày 27 tháng 9 năm
2006 của Ủy ban nhân dân thành phố tính theo mức lương tối thiểu
350.000ñ/tháng ñược nhân hệ số ñiều chỉnh KNC = 1,28.
1.2. Chi phí nhân công trong dự toán chi phí xây dựng ñược lập theo Bộ ñơn
giá XDCB 1999 tỉnh Cần Thơ, ban hành theo Quyết ñịnh số 45/1999/Qð-UBT
ngày 24 tháng 12 năm 1999 của Ủy ban nhân dân tỉnh Cần Thơ (nay là thành phố
Cần Thơ) tính theo mức lương tối thiểu 144.000ñ/tháng ñược nhân hệ số ñiều
chỉnh KNC = 4,32.
2. ðiều chỉnh chi phí máy thi công:

