
UBND TỈNH BÀ RỊA – VŨNG TÀU CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

SỞ XÂY DỰNG Độc lập – Tự do – Hạnh Phúc 

Số:            /SXD-VP Bà Rịa – Vũng Tàu, ngày       tháng 10 năm 2022 

V/v triển khai thực hiện văn bản số 

498/KTXD-TTTV về khai thác sử 

dụng hệ thống CSDL về định mức và 

giá xây dựng 

 

 

Kính gửi:  

- Các sở, ban, ngành thuộc UBND tỉnh; 

- UBND các huyện, thị xã, thành phố thuộc tỉnh; 

- Các tổ chức, doanh nghiệp, cá nhân trên địa bàn tỉnh. 

 

Ngày 17/10/2022, Cục Kinh tế xây dựng – Bộ Xây dựng có công văn số 

498/KTXD-TTTV về việc khai thác sử dụng Hệ thống CSDL về định mức và giá 

xây dựng; theo đó, Bộ Xây dựng đã hoàn thành và tập huấn, hướng dẫn sử dụng, 

khai thác hệ thống CSDL nêu trên bằng hình thức trực tuyến cho các Bộ, Ngành, 

Sở Xây dựng, Sở quản lý công trình xây dựng chuyên ngành của các địa phương 

và các cơ quan, tổ chức có liên quan từ ngày 22 đến ngày 25/3/2022; 

Hệ thống CSDL là một trong các công cụ phục vụ công tác quản lý nhà 

nước trong lĩnh vực quản lý chi phí đầu tư xây dựng và dịch vụ đô thị. Hiện nay, 

các sở quản lý công trình xây dựng chuyên ngành thuộc tỉnh, các tổ chức tư vấn 

và các đơn vị có nhu cầu đã được cấp tài khoản để sử dụng, khai thác và cập nhật 

thông tin dữ liệu trên hệ thống CSDL; 

Trong quá trình sử dụng tài khoản được cấp để khai thác và cập nhật thông 

tin vào hệ thống CSDL theo quy định, nếu có khó khăn vướng mắc, Sở Xây dựng 

đề nghị các cơ quan, đơn vị, tổ chức, cá nhân có ý kiến phản hồi và gửi về Văn 

phòng Sở Xây dựng trước ngày 24/10/2022 để Sở Xây dựng tổng hợp, báo cáo 

về Cục Kinh tế xây dựng – Bộ Xây dựng hoàn thiện hệ thống trước khi chính thức 

nghiệm thu, hoàn thành dự án xây dựng Hệ thống CSDL về định mức và giá xây 

dựng./. 
 

Nơi nhận: 
- Như trên; 

- UBND tỉnh (b/c); 

- GĐ và các PGĐ; 

- Các PCM, ĐVSN thuộc sở (t/h); 

- Website SXD; 

- Lưu VT, VP7. 

KT.GIÁM ĐỐC 

PHÓ GIÁM ĐỐC 

 

 

 

 

 

Dương Thảo Hiền 
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