
 

 

UBND TỈNH HẬU GIANG 

SỞ XÂY DỰNG 

Số:            /TB-SXD 

 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM  

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

Hậu Giang, ngày       tháng 02 năm 2021 

THÔNG BÁO  

Về việc công bố giá vật liệu xây dựng tháng 02 năm 2021  

trên địa bàn tỉnh Hậu Giang 

 
 

Căn cứ Luật Giá số 11/2012/QH13; 

Căn cứ Luật Xây dựng số 50/2014/QH13; 

Căn cứ Luật số 62/2020/QH14 ngày 17 tháng 6 năm 2020 sửa đổi, bổ sung 

một số điều của Luật Xây dựng; 

Căn cứ Nghị định số 177/2013/NĐ-CP ngày 14 tháng 11 năm 2013 của 

Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Giá;  

Căn cứ Nghị định số 24a/2016/NĐ-CP ngày 05 tháng 4 năm 2016 của 

Chính phủ về quản lý vật liệu xây dựng; 

Căn cứ Nghị định số 146/2016/NĐ-CP ngày 11 tháng 11 năm 2016 của 

Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 177/2013/NĐ-CP 

ngày 14 tháng 11 năm 2013 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi 

hành một số điều của Luật Giá; 

Căn cứ Nghị định số 68/2019/NĐ-CP ngày 14 tháng 8 năm 2019 của Chính 

phủ về quản lý chi phí đầu tư xây dựng; 

Căn cứ Thông tư số 56/2014/TT-BTC ngày 28 tháng 4 năm 2014 của Bộ 

Tài chính hướng dẫn thực hiện Nghị định số 177/2013/NĐ-CP ngày 14 tháng 11 

năm 2013 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều 

của Luật Giá;  

Căn cứ Thông tư số 233/2016/TT-BTC ngày 11 tháng 11 năm 2016 của Bộ 

Tài chính về sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 56/2014/TT-BTC 

ngày 28 tháng 4 năm 2014 của Bộ Tài chính hướng dẫn thực hiện Nghị định số 

177/2013/NĐ-CP ngày 14 tháng 11 năm 2013 của Chính phủ quy định chi tiết 

và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Giá; 

Căn cứ Thông tư số 09/2019/TT-BXD ngày 26 tháng 12 năm 2019 của Bộ 

Xây dựng Hướng dẫn xác định và quản lý chi phí đầu tư xây dựng; 

Căn cứ Thông tư số 12/2019/TT-BXD ngày 26 tháng 12 năm 2019 của Bộ 

Xây dựng Hướng dẫn xây dựng và quản lý hệ thống cơ sở dữ liệu về định mức, 

giá xây dựng và chỉ số giá xây dựng; 
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Căn cứ Quyết định số 158/QĐ-UBND ngày 26 tháng 01 năm 2021của 

UBND tỉnh Hậu Giang ban hành Quy chế phối hợp thực hiện công bố giá vật 

liệu xây dựng trên địa bàn tỉnh Hậu Giang; 

Thực hiện công tác quản lý Nhà nước về xây dựng và vật liệu xây dựng, Sở 

Xây dựng công bố giá vật liệu xây dựng và một số vật tư phổ biến trong công 

trình xây dựng trên địa bàn tỉnh Hậu Giang. Tuy nhiên cần lưu ý một số nội 

dung như sau: 

1. Giá công bố được xác định và công bố theo giá niêm yết do các đơn vị 

sản xuất, kinh doanh cung cấp đồng thời có tham khảo thêm giá thị trường; chưa 

loại trừ các khoản chiết khấu, hoa hồng, ưu đãi (nếu có) của các đơn vị sản xuất, 

kinh doanh. 

2. Giá công bố là giá dùng để tham khảo trong việc lập và quản lý chi phí 

đầu tư xây dựng công trình trên địa bàn tỉnh Hậu Giang, không có giá trị dùng 

để thanh toán, quyết toán. Việc thanh toán, quyết toán chi phí phải thực hiện phù 

hợp theo quy định pháp luật hiện hành. 

3. Chủ đầu tư, tổ chức tư vấn và các đơn vị liên quan khi sử dụng thông tin 

về giá vật liệu để lập và quản lý chi phí đầu tư xây dựng công trình: 

- Cần căn cứ vào địa điểm công trình, địa điểm cung cấp vật tư, khối lượng 

vật liệu sử dụng, mục tiêu đầu tư, tính chất của công trình, điều kiện xây dựng, 

yêu cầu thiết kế, chỉ dẫn kỹ thuật và quy định về quản lý chất lượng công trình 

để xem xét, lựa chọn loại vật liệu hợp lý và xác định giá vật liệu phù hợp với 

yêu cầu đặc thù của công trình, mặt bằng giá thị trường tại thời điểm xác định 

chi phí và khu vực xây dựng công trình, đáp ứng mục tiêu đầu tư, chống thất 

thoát, lãng phí. 

- Phải hoàn toàn chịu trách nhiệm khi lựa chọn sử dụng thông tin giá vật 

liệu trong Bảng công bố này, chịu trách nhiệm quản lý chi phí đầu tư xây dựng 

theo đúng quy định của Luật Xây dựng số 50/2014/QH13 và các quy định khác 

có liên quan. 

- Lưu ý phương pháp xác định giá xây dựng công trình và giá vật liệu xây 

dựng thực hiện theo hướng dẫn tại Phụ lục số 4 của Thông tư số 09/2019/TT-BXD. 

- Khi các đơn vị thực hiện khảo sát, xác định giá vật liệu đề nghị lưu ý về 

việc vật liệu phải đáp ứng yêu cầu về chất lượng sản phẩm, hàng hóa, quy 

chuẩn, tiêu chuẩn kỹ thuật theo quy định của Luật Chất lượng sản phẩm, hàng 

hóa và Luật Tiêu chuẩn và quy chuẩn kỹ thuật. 

4. Theo quy định tại Khoản 1 Điều 3 Thông tư số 19/2019/TT-BXD ngày 

31 tháng 12 năm 2019 của Bộ Xây dựng: “Đối với các tổ chức, cá nhân sản 

xuất, nhập khẩu hàng hóa vật liệu xây dựng đã được cấp Giấy chứng nhận hợp 

quy phù hợp QCVN 16:2014/BXD, QCVN 16:2017/BXD và Giấy chứng nhận 
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còn hiệu lực sẽ được phép sử dụng Giấy chứng nhận hợp quy và dấu hợp quy 

cho đến khi hết hiệu lực của Giấy chứng nhận đó”. Do đó, một số thông tin về 

chất lượng sản phẩm, hàng hóa trong văn bản cung cấp thông tin giá của các 

doanh nghiệp sản xuất, kinh doanh nêu trên vẫn còn áp dụng QCVN 

16:2017/BXD do giấy chứng nhận hợp quy còn hiệu lực. 

5. Đề nghị Các Sở: Giao thông, Công thương, Nông nghiệp; Ủy ban nhân 

dân các huyện, thị, thành; Các Ban QLDA ĐTXD: Dân dụng và Công nghiệp, 

Giao thông và Nông nghiệp; Ban quản lý các Khu Công nghiệp tỉnh Hậu Giang; 

Công ty Điện lực Hậu Giang; Công ty CP Cấp Thoát nước – Công trình đô thị 

Hậu Giang: Duy trì tổ chức việc thu thập thông tin, báo cáo tình hình giá thị 

trường đối với các loại vật liệu xây dựng phổ biến và chủ yếu trên địa bàn định 

kỳ trước ngày 05 hàng tháng hoặc đột xuất (khi có yêu cầu, chỉ đạo của Bộ Xây 

dựng, Ủy ban nhân dân tỉnh) và chịu trách nhiệm về tính chính xác của thông tin 

báo cáo theo quy định tại Thông tư số 12/2019/TT-BXD. 

6. Đề nghị các doanh nghiệp sản xuất, kinh doanh các loại vật liệu được 

công bố giá:  

- Chịu trách nhiệm thực hiện theo quy định tại Thông tư số 12/2019/TT-BXD. 

- Cung cấp đầy đủ thông tin về hoạt động sản xuất, kinh doanh, giá và chất 

lượng sản phẩm, hàng hóa theo quy định của pháp luật khi cơ quan quản lý nhà 

nước có yêu cầu và chịu trách nhiệm trước pháp luật về tính chính xác của thông 

tin đã cung cấp. 

- Thực hiện các nghĩa vụ của tổ chức, cá nhân sản xuất, kinh doanh theo quy 

định của pháp luật về hoạt động doanh nghiệp, thương mại, giá, tiêu chuẩn, quy 

chuẩn kỹ thuật, chất lượng sản phẩm, hàng hóa và các quy định khác có liên quan. 

 - Không quy phạm các hành vi bị cấm trong hoạt động sản xuất và kinh 

doanh sản phẩm, hàng hóa theo quy định của pháp luật. 

Trong quá trình thực hiện nếu có khó khăn, vướng mắc đề nghị báo cáo, đề 

xuất, kiến nghị về Sở Xây dựng (Phòng QLXD, số điện thoại: 0293 3 504 229) hoặc 

cơ quan quản lý nhà nước có thẩm quyền để được xem xét, hướng dẫn thực hiện./.   

(Đính kèm Phụ lục giá vật liệu xây dựng và được đăng tải trên trang web của Sở 

Xây dựng tại địa chỉ: www.soxaydung.haugiang.gov.vn) 
Nơi nhận: 
- UBND tỉnh (để báo cáo); 

- Các Sở ngành liên quan; 

- UBND các huyện, thị, thành; 

- Lưu: VT, QLXD.(Vinh) 

 

 

GIÁM ĐỐC 

 

 

 

 

 

Phan Vĩnh Lộc 
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