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CÔNG BỐ
Điều chỉnh giá một số vật liệu xây dựng quý III/2021 trên địa bàn tỉnh Lào Cai
(thời điểm tháng 10/2021)
Căn cứ Luật xây dựng số 50/2014/QH13 ngày 18/6/2014;
Căn cứ Luật giá số 11/2012/QH13 ngày 20/6/2012;
Căn cứ Nghị định số 09/2021/NĐ-CP ngày 09/02/2021 của Chính phủ quy định
về quản lý vật liệu xây dựng;
Căn cứ Nghị định số 10/2021/NĐ-CP ngày 09/02/2021 của Chính phủ quy định
về quản lý chi phí đầu tư xây dựng công trình;
Căn cứ Thông tư 11/2021/TT-BXD ngày 31/8/2021 của Bộ Xây dựng về việc
hướng dẫn một số nội dung xác định và quản lý chi phí đầu tư xây dựng;
Căn cứ Thông tư 13/2021/TT-BXD ngày 31/8/2021 của Bộ Xây dựng hướng dẫn
xác định các chỉ tiêu kinh tế kỹ thuật và đo bóc khối lượng công trình;
Căn cứ Thông tư số 19/2019/TT-BXD ngày 29/9/2017 của Bộ Xây dựng ban
hành quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về sản phẩm, hàng hóa, vật liệu xây dựng;
Căn cứ Quyết định số39/2021/QĐ-UBND ngày 20/7/2021 của UBND tỉnh Lào
Cai ban hành quy định một số nội dung về quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình
và quản lý chất lượng công trình trên địa bàn tỉnh Lào Cai;
Căn cứ văn bản số 1545/BXD-KTXD ngày 10/5/2021 của Bộ Xây dựng về việc
thực hiện các giải pháp để giảm thiểu tác động tiêu cực của dịch Covid-19 và biến
động giá thép đến hoạt động xây dựng; văn bản số 1864/UBND-QLĐT ngày 11/5/2021
của UBND tỉnh Lào Cai về việc thực hiện các giải pháp để giảm thiểu tác động tiêu
cực của dịch Covid-19 và biến động giá thép đến hoạt động xây dựng.
Căn cứ các quyết định điều chỉnh giá đối với các mặt hàng VLXD thường xuyên
biến động của một số đơn vị cung ứng, sản xuất vật tư, vật liệu trên địa bàn tỉnh Lào
Cai và một số tỉnh thành khác tại thời điểm tháng 10/2021 và ý kiến tham gia của Sở
Tài chính tại văn bản số 2490/STC-QLG ngày 26/10 /2021.
Sở Giao thông vận tải - Xây dựng Lào Cai công bố điều chỉnh giá một số vật liệu
xây dựng có sự biến động về giá thời điểm tháng 10/2021 như sau:
(có phụ biểu kèm theo)
Giá vật liệu ban hành kèm theo công bố này được căn cứ vào quyết định điều chỉnh
giá của đơn vị cung ứng, sản xuất vật liệu xây dựng tại thời điểm công bố điều chỉnh giá;
giá chưa bao gồm thuế VAT và chi phí vận chuyển đến hiện trường công trình.
Giá vật liệu xây dựng tại phụ lục điều chỉnh giá kèm theo công bố này là cơ sở
để xác định tổng mức đầu tư xây dựng, dự toán xây dựng và quản lý chi phí đầu tư xây
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dựng. Là căn cứ cho các cơ quan quản lý kiểm soát, lập dự toán và thanh quyết toán
vốn đầu tư xây dựng công trình sử dụng vốn đầu tư công, vốn nhà nước ngoài đầu tư
công và dự án PPP trên địa bàn tỉnh Lào Cai, là căn cứ để chủ đầu tư xác định giá của
vật liệu xây dựng vận chuyển đến công trình và tự chịu trách nhiệm về xác định giá
đó.
Trong quá trình thực hiện nếu có vướng mắc đề nghị phản ánh về Sở Giao thông
vận tải - Xây dựng để tổng hợp giải quyết./.

KT. GIÁM ĐỐC
PHÓ GIÁM ĐỐC

Nơi nhận:
- Bộ Xây dựng; Bộ GTVT;
- UBND tỉnh (b/c);
- Ban Giám đốc;
- Các Sở, ngành liên quan;
- UBND các huyện, thị xã, TP;
- Các phòng, ban, đơn vị thuộc sở;
- Cổng TTĐT Sở GTVTXD;
- Lưu: VT, KTVL.
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