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UBND TỈNH LẠNG SƠN CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

SỞ XÂY DỰNG Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
  

Số: 08/CBGVLXD-SXD Lạng Sơn, ngày  12  tháng 12 năm 2022 

 
 

CÔNG BỐ 

Giá vật liệu xây dựng trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn  

tại thời điểm tháng 11 năm 2022 

 

Căn cứ Luật Xây dựng ngày 18/6/2014; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều 

của Luật Xây dựng ngày 17/6/2020; 

Căn cứ Nghị định số 10/2021/NĐ-CP ngày 09/02/2021 của Chính phủ về 

quản lý chi phí đầu tư xây dựng;  

Căn cứ Thông tư số 11/2021/TT-BXD ngày 31/08/2021 của Bộ Xây dựng 

Hướng dẫn một số nội dung xác định và quản lý chi phí đầu tư xây dựng; 

Căn cứ Quyết định số 04/2022/QĐ-UBND ngày 10/02/2022 của UBND 

tỉnh Lạng Sơn về việc phân cấp cho Sở Xây dựng công bố chỉ số giá xây dựng; 

công bố giá vật liệu xây dựng, thiết bị công trình, đơn giá nhân công xây dựng, 

giá ca máy và thiết bị thi công, giá thuê máy và thiết bị thi công xây dựng trên 

địa bàn tỉnh Lạng Sơn 

Trên cơ sở kết quả khảo sát giá thị trường; báo cáo giá vật liệu xây dựng 

của UBND các huyện, thành phố; đăng ký giá của các đơn vị sản xuất, kinh 

doanh; bảng báo giá sản phẩm, hàng hoá vật liệu xây dựng của các tổ chức sản 

xuất, kinh doanh vật liệu xây dựng trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn. 

 Sở Xây dựng Lạng Sơn công bố giá vật liệu xây dựng trên địa bàn tỉnh 

Lạng Sơn (chưa bao gồm thuế VAT) tháng 11 năm 2022 như sau: 

1. Bảng giá vật liệu kèm theo công bố này là các loại vật liệu phổ biến, đạt 

tiêu chuẩn, làm cơ sở để xác định tổng mức đầu tư xây dựng, dự toán xây dựng 

công trình sử dụng vốn đầu tư công, vốn nhà nước ngoài đầu tư công và dự án 

PPP (các tổ chức, cá nhân tham khảo giá tại công bố này để quản lý chi phí đầu 

tư xây dựng đối với các dự án đầu tư xây dựng công trình sử dụng vốn khác). 

2. Đối với các loại vật tư, vật liệu xây dựng chưa có trong công bố giá 

hoặc đã có nhưng giá không phù hợp thì giá vật liệu xây dựng để xác định giá 

xây dựng công trình thực hiện theo hướng dẫn tại mục 1.2.1, Phụ lục IV, Thông 

tư số 11/2021/TT-BXD ngày 31/08/2021 của Bộ Xây dựng. 

Trường hợp dự án có yêu cầu phải sử dụng vật liệu xây dựng đặc thù, 

không phổ biến trên thị trường, hoặc sử dụng vật liệu nhập khẩu thì phải thuyết 

minh cụ thể trong Báo cáo nghiên cứu tiền khả thi, Báo cáo nghiên cứu khả thi, 

Báo cáo kinh tế - kỹ thuật và thuyết minh thiết kế xây dựng. 

3. Chủ đầu tư và tổ chức tư vấn căn cứ vào yêu cầu thiết kế, vị trí nơi xây 

dựng công trình, mức giá công bố, để lựa chọn nguồn mua vật liệu phù hợp với 

mặt bằng giá thị trường nơi xây dựng công trình và đảm bảo tính cạnh tranh để 



  

tính toán giá vật liệu đến chân công trình theo phương pháp lập tổng mức đầu tư 

và dự toán xây dựng công trình. 

4. Chủ đầu tư thực hiện và hoàn toàn chịu trách nhiệm khi sử dụng giá vật 

tư, vật liệu trong công bố này đối với việc lập, thẩm định, thẩm tra, phê duyệt dự 

toán, điều chỉnh dự toán công trình và các nội dung khác theo quy định; đảm bảo 

tính chính xác hiệu quả, phù hợp với giá thị trường, chống thất thoát trong đầu 

tư xây dựng. 

Trong quá trình thực hiện, nếu có vướng mắc đề nghị phản ánh về Sở Xây 

dựng để xem xét, giải quyết theo quy định./. 

 

 

Nơi nhận:                                                                                  
- Bộ Xây dựng (b/c); 

- UBND  tỉnh (b/c);  

- Các Sở: KHĐT, TC, CT, GTVT, NN&PTNT; 

- UBND các huyện, thành phố; 

- Lãnh đạo Sở; 

- Các phòng thuộc Sở;    

- Cổng thông tin điện tử  Sở Xây dựng;                                   

- Lưu: VT.                                                                                                                         

KT. GIÁM ĐỐC 

PHÓ GIÁM ĐỐC 

 

 

 

 

 

 

Trương Trung Hiếu 

 
























