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UBND TỈNH NINH THUẬN 

SỞ XÂY DỰNG 
 

Số:         /SXD-QLHĐXD&HTKT 

V/v Công bố giá vật liệu xây dựng 

tháng 8 năm 2022 trên địa bàn tỉnh 

Ninh Thuận. 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
 

Ninh Thuận, ngày     tháng   năm 2022 
 

 

 

 

Kính gửi: 

 

 

- Các Sở, Ban, ngành; 

- UBND các Huyện, Thành phố; 

- Phòng Kinh tế hạ tầng các huyện; 

- Phòng QLĐT thành phố PR-TC; 

- Các Chủ đầu tư, Ban Quản lý dự án. 

 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 Quyết định số 277/QĐ-UBND ngày 11/6/2021 của Ủy ban nhân 

dân tỉnh về việc ban hành Quy chế phối hợp thực hiện công bố giá vật liệu xây 

dựng trên địa bàn tỉnh Ninh Thuận; 

Căn cứ Văn bản số 431/UBND-KTTH ngày 29/01/2022 về việc thực hiện 

nhiệm vụ tại Nghị Quyết số 133/NQ-CP và số 60/NQ-CP của Chính phủ; 

 Trên cơ sở báo giá của các tổ chức hoạt động lĩnh vực sản xuất vật liệu xây 

dựng trên địa bàn tỉnh, các tổ chức kinh doanh, phân phối, đại lý bán hàng cho 

các nhà sản xuất vật liệu xây dựng ngoài địa bàn tỉnh, ý kiến góp ý của các Sở, 

ngành. Sở Xây dựng công bố giá vật liệu xây dựng tháng 8 năm 2022 (theo Bảng 

giá đính kèm).  

Giá công bố dùng để áp dụng trong lập và quản lý chi phí đầu tư xây dựng, 

bảo đảm công khai, minh bạch để phòng chống lãng phí, thất thoát trong hoạt 

động đầu tư xây dựng, chưa bao gồm các khoản chiết khấu, hoa hồng, ưu đãi (nếu 

có) của các đơn vị sản xuất, kinh doanh.  

Chủ đầu tư, các đơn vị tư vấn, đơn vị thẩm định có trách nhiệm lựa chọn 

loại vật liệu xây dựng thông dụng, thân thiện với môi trường, tiết kiệm năng lượng, 

phổ biến trên thị trường khi lập báo cáo nghiên cứu tiền khả thi, báo cáo nghiên 

cứu khả thi, thiết kế xây dựng và xác định chi phí đầu tư xây dựng đảm bảo tiết 

kiệm chi phí, hiệu quả đầu tư và đáp ứng yêu cầu của dự án. 

Trường hợp giá vật liệu xây dựng công trình chưa được tính đến hiện trường 

công trình thì được tính thêm chi phí vận chuyển theo các quy định hiện hành. Đối 

với các loại vật liệu xây dựng không có trong công bố giá này, Chủ đầu tư, các 

đơn vị tư vấn, đơn vị thẩm định xác định giá vật liệu xây dựng trên cơ sở: 
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- Lựa chọn mức giá phù hợp giữa các báo giá của nhà sản xuất hoặc nhà 

cung ứng xây dựng (không áp dụng đối với các loại vật liệu lần đầu xuất hiện trên 

thị trường chỉ có duy nhất trên thị trường). 

- Tham khảo giá của loại vật liệu xây dựng có tiêu chuẩn, chất lượng tương 

tự đã được sử dụng ở công trình khác. 

Bảng công bố giá được đăng tải trên Trang thông tin điện tử của Sở Xây 

dựng (http://www.ninhthuan.gov.vn/chinhquyen/soxd), đề nghị các cơ quan, đơn 

vị truy cập vào địa chỉ trên để lấy thông tin. 
 

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

dựng để xem xét, giải quyết./. 

(Đính kèm Bảng công bố giá vật liệu xây dựng tháng 8 năm 2022) 

Nơi nhận:  
- Như trên; 

- Bộ Xây dựng (báo cáo); 

- Website Sở; 

- Lưu: VT;  
HC 

 

KT.GIÁM ĐỐC 

PHÓ GIÁM ĐỐC 

 

 

 

Hồ Ngọc Tiến 
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