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UBND TỈNH ĐẮK LẮK
SỞ XÂY DỰNG

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Số:3220 /SXD-KTVLXD

Đắk Lắk, ngày16 tháng 11 năm 2020

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

V/v công bố giá vật liệu xây
dựng đến hiện trường công
trình tháng 11+12/2020

Kính gửi:
- Các Sở, ban, ngành thuộc tỉnh;
- UBND các huyện, thị xã, Tp Buôn Ma Thuột.
Căn cứ Nghị định số 68/2019/NĐ-CP ngày 14/8/2019 của Chính phủ về
quản lý chi phí đầu tư xây dựng;
Căn cứ Quyết định số 22/2018/QĐ-UBND ngày 12/9/2018 của UBND
tỉnh Đắk Lắk về ban hành quy định về thẩm quyền trong quản lý dự án đầu tư
xây dựng trên địa bàn tỉnh;
Căn cứ Công văn số 3219/SXD-KTVLXD ngày 16/11/2020 của Sở Xây
dựng Đắk Lắk về việc công bố giá vật tư, vật liệu xây dựng tháng 11+12/2020,
Sở Xây dựng Đắk Lắk công bố giá vật liệu xây dựng đến hiện trường
công trình tháng 11/2020 (chưa có thuế giá trị gia tăng) tại các khu vực xây
dựng trung tâm xã, phường, thị trấn thuộc huyện, thị xã và thành phố Buôn Ma
Thuột (trong bán kính từ 1 đến 2 km) để các cơ quan, tổ chức, cá nhân có liên
quan, tham khảo trong việc xác định giá xây dựng công trình (có phụ lục kèm
theo). Trường hợp công trình xây dựng ngoài phạm vi nêu trên thì giá vật liệu
đến hiện trường công trình được xác định theo hướng dẫn tại Thông tư số
09/2019/TT-BXD ngày 26/12/2019 của Bộ Xây dựng về hướng dẫn xác định và
quản lý chi phí đầu tư xây dựng.
Đối với các loại vật liệu chưa được công bố thì giá vật liệu xây dựng được
xác định trên cơ sở giá thị trường do tổ chức có chức năng cung cấp, báo giá của
nhà sản xuất, thông tin giá của nhà cung cấp hoặc giá đã được áp dụng cho công
trình khác có tiêu chuẩn, chất lượng tương tự.
Trong quá trình thực hiện nếu có vấn đề gì vướng mắc, đề nghị phản ảnh
về Sở Xây dựng Đắk Lắk để xem xét, giải quyết./.
Nơi nhận:
- Như trên;
- UBND tỉnh (báo cáo);
- GĐ, các PGĐ Sở Xây dựng;
- Website Sở Xây dựng;
- Lưu: VT, KTVLXD (Q.10b).
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