
 UBND TỈNH TUYÊN QUANG 

SỞ XÂY DỰNG 
 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

            Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
 

Số:             /TB-SXD  Tuyên Quang, ngày        tháng 11 năm 2022            
 

 

THÔNG BÁO 

Về việc công bố giá một số loại vật liệu xây dựng chủ yếu  

trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang  

(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 Luật Giá ngày 20/6/2012; 

Căn cứ Nghị định số 177/2013/NĐ-CP ngày 14/11/2013 của Chính phủ quy 

định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Giá; Nghị định số 

149/2016/NĐ-CP ngày 11/11/2016 của Chính phủ Sửa đổi, bổ sung một số điều 

của Nghị định số 177/2013/NĐ-CP ngày 14/11/2013 của Chính phủ quy định chi 

tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật giá; 

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

quản lý vật liệu xây dựng; Nghị định số 10/2021/NĐ-CP ngày 09/2/2021 của 

Chính phủ về quản lý chi phí đầu tư xây dựng;  

Căn cứ Thông tư số 11/2021/TT-BXD ngày 31/8/2021 của Bộ trưởng Bộ Xây 

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

Căn cứ Công văn số 1404/UBND-ĐTXD ngày 14/5/2021 của Ủy ban nhân 

dân tỉnh về việc công bố giá vật liệu xây dựng, đơn giá nhân công xây dựng, giá 

ca máy và thiết bị thi công, chỉ số giá xây dựng trên địa bàn tỉnh. 

Trên cơ sở Báo cáo số 03/2022/BC-VLXDTQ ngày 15/11/2022 của Liên 

danh Viện kinh tế - Eta về việc Thông báo kết quả xác định giá vật liệu xây dựng 

và thiết bị công trình tháng 11 năm 2022 trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang, số liệu 

do của UBND các huyện, thành phố cung cấp và kết quả khảo sát giá vật liệu xây 

dựng trên địa bàn, Sở Xây dựng công bố giá một số loại vật liệu xây dựng chủ 

yếu để phục vụ cho công tác lập và quản lý chi phí đầu tư xây dựng công trình 

trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang, với nội dung như sau: 

1. Giá vật liệu xây dựng được công bố là mức giá bán (chưa có thuế VAT) 

được xác định trên cơ sở giá niêm yết hoặc báo giá do các đơn vị sản xuất, kinh 

doanh cung cấp, đồng thời có tham khảo giá thị trường; mức giá bán đã bao gồm 

chi phí bốc xếp lên phương tiện bên mua tại nơi sản xuất hoặc nơi giao hàng nhưng 
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chưa bao gồm chi phí vận chuyển đến chân công trình và chưa loại trừ các khoản 

chiết khấu, hoa hồng, ưu đãi (nếu có) của các đơn vị sản xuất, kinh doanh (chi tiết 

theo Phụ lục đính kèm). 

2. Giá công bố của các loại vật liệu chủ yếu nêu trên là giá dùng để tham 

khảo trong việc lập và quản lý chi phí đầu tư xây dựng công trình trên địa bàn tỉnh 

Tuyên Quang. Việc thanh, quyết toán chi phí đầu tư xây dựng phải thực hiện theo 

đúng quy định pháp luật hiện hành. 

3. Tổ chức, cá nhân liên quan khi tham khảo, sử dụng thông tin về giá vật 

liệu để lập và quản lý chi phí đầu tư xây dựng công trình có trách nhiệm lựa chọn 

loại vật liệu xây dựng thông dụng, phổ biến trên thị trường, đảm bảo yêu cầu về 

an toàn, hiệu quả, tiết kiệm, thân thiện với môi trường; vật liệu, cấu kiện sử dụng 

vào công trình xây dựng phải theo đúng thiết kế xây dựng, chỉ dẫn kỹ thuật, bảo 

đảm chất lượng theo quy định của pháp luật về tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật và 

pháp luật về chất lượng sản phẩm hàng hóa. Khi áp dụng các phương pháp xác 

định giá xây dựng công trình và giá vật liệu xây dựng trong quản lý chi phí đầu 

tư xây dựng phải tuân thủ đúng nguyên tắc, phương pháp theo quy định tại Nghị 

định số 10/2021/NĐ-CP ngày 09/2/2021 của Chính phủ và Thông tư số 

11/2021/TT-BXD ngày 31/8/2021 của Bộ trưởng Bộ Xây dựng, đồng thời phải 

hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật đối với những sản phẩm hoặc công 

việc do mình thực hiện. 

Trong quá trình thực hiện nếu có phát sinh vướng mắc hoặc phát hiện mức 

giá trong công bố chưa phù hợp với biến động giá trên thị trường, đề nghị các cơ 

quan, đơn vị, tổ chức, cá nhân liên quan có văn bản gửi về Sở Xây dựng để xem 

xét, điều chỉnh cho phù hợp. 

 
Nơi nhận 

- Bộ Xây dựng;     (Báo cáo);    

- UBND tỉnh;      

- Các Sở, Ban, ngành cấp tỉnh; 

- UBND các huyện, thành phố; 

- Các Ban quản lý chuyên ngành, khu vực; 

- UBND các xã, phường, thị trấn;        

- Website Sở Xây dựng; 

 - Lưu: VT, KTBĐS (Phương). 

KT. GIÁM ĐỐC 

PHÓ GIÁM ĐỐC 

 

 

 

 

 

 

 

Trần Việt Hưng 
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