
UBND TỈNH LẠNG SƠN CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

SỞ XÂY DỰNG Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
  

Số:        /SXD-QLXD       Lạng Sơn, ngày       tháng        năm 2021 
 

V/v Công bố giá vật liệu xây dựng 

trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn  
 

 

Kính gửi: Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố. 
        

Căn cứ Luật Tiêu chuẩn và quy chuẩn kỹ thuật ngày 29/6/2006; 

Căn cứ Luật Chất lượng sản phẩm, hàng hoá ngày 21/11/2007; 

Căn cứ Luật Giá ngày 20/6/2012;  

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 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 29/2018/QĐ-UBND ngày 28/02/2018 của UBND 

tỉnh Lạng Sơn ban hành Quy định quản lý nhà nước về Giá trên địa bàn tỉnh 

Lạng Sơn. 

Thực hiện chức năng, nhiệm vụ quản lý nhà nước về xây dựng và vật liệu 

xây dựng trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn, Sở Xây dựng đã và đang thực hiện công 

bố giá vật liệu xây dựng (VLXD) trên địa bàn tỉnh làm cơ sở tham khảo trong 

việc lập và quản lý chi phí đầu tư xây dựng công trình.  

Ngày 31/8/2021 Bộ Xây dựng ban hành Thông tư số 11/2021/TT-BXD 

ngày về việc hướng dẫn một số nội dung xác định và quản lý chi phí đầu tư xây 

dựng (có hiệu lực thi hành từ ngày 15/10/2021), trong đó tại điểm b, khoản 3, 

Điều 8, Thông tư số 11/2021/TT-BXD quy định Sở Xây dựng chủ trì, phối hợp 

với các cơ quan có liên quan tổ chức khảo sát, thu thập thông tin, xác định giá 

vật liệu xây dựng trên địa bàn và tổ chức công bố, làm cơ sở để các chủ đầu tư 

áp dụng, xác định giá xây dựng công trình (sử dụng vốn đầu tư công, vốn nhà 

nước ngoài đầu tư công, dự án PPP) theo quy định tại điểm a, khoản 3, Điều 9, 

Thông tư số 11/2021/TT-BXD. Do đó, để tiếp tục thực hiện công tác quản lý 

nhà nước về VLXD, chất lượng của công tác công bố giá các loại VLXD tại địa 

phương, Sở Xây dựng đề nghị UBND các huyện, thành phố thực hiện một số nội 

dung sau:  

1. Chỉ đạo phòng chuyên môn thực hiện nghiêm túc công tác quản lý giá 

VLXD, việc xác định giá sản phẩm VLXD phải sát với giá thị trường, chịu trách 

nhiệm về tính chính xác về giá các sản phẩm VLXD khi tổng hợp đưa vào báo 

cáo giá VLXD hàng tháng, quý (theo quy định tại điểm c, khoản 3, Điều 8, 

Thông tư số 11/2021/TT-BXD), gửi Sở Xây dựng tổng hợp, công bố giá VLXD 

hàng tháng, đặc biệt đối với những sản phẩm hàng hóa VLXD phải đăng ký giá; 

kê khai giá, niêm yết giá theo Quyết định số 29/2018/QĐ-UBND ngày 
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28/02/2018 của UBND tỉnh Lạng Sơn ban hành quy định quản lý nhà nước về 

giá trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn. 

Đồng thời phối hợp với Sở Xây dựng trong công tác quản lý nhà nước về 

chất lượng sản phẩm, hàng hóa VLXD được sản xuất, lưu thông trên địa bàn 

quản lý theo các quy định của Luật Tiêu chuẩn và quy chuẩn kỹ thuật ngày 

29/6/2006; Luật Chất lượng sản phẩm, hàng hoá ngày 21/11/2007; Thông tư số 

19/2019/TT-BXD ngày 31/12/2019 của Bộ Xây dựng ban hành Quy chuẩn kỹ 

thuật Quốc gia QCVN 16:2019/BXD và các văn bản pháp luật khác có           

liên quan. 

2. Về các sản phẩm VLXD trong danh mục công bố giá 

2.1. Trên cơ sở danh mục các loại sản phẩm VLXD đang được công bố 

hàng tháng và danh mục vật liệu xây dựng có trong hệ thống định mức do cơ 

quan có thẩm quyền ban hành, Sở Xây dựng lập và đề xuất 

- Danh mục VLXD tiếp tục công bố giá gồm: Xi măng; cát xây dựng; đá 

xây dựng; gạch xây; gạch ốp, lát; gỗ xây dựng; thép xây dựng; nhựa đường; vật 

liệu tấm lợp, bao che; cửa khung nhựa, nhôm, thép; kính; sơn; vật tư ngành điện; 

vật tư ngành nước. 

- Thời gian công bố theo quy định tại điểm c, khoản 3, Điều 8, Thông tư 

số 11/2021/TT-BXD ngày 31/8/2021 của Bộ Xây dựng. 

2.2. Đề nghị UBND các huyện, thành phố rà soát danh mục VLXD đang 

gửi báo giá về Sở Xây dựng hàng tháng, đối chiếu với danh mục VLXD để công 

bố giá nêu ở phần trên tại khoản 2.1, mục 2  xem xét, tổng hợp bổ sung vào danh 

mục VLXD gửi báo giá về Sở Xây dựng hàng tháng. 

2.3. Giá vật liệu xây dựng gửi Sở Xây dựng công bố phải phù hợp với giá 

thị trường, tiêu chuẩn chất lượng, nguồn gốc xuất xứ, khả năng và phạm vi cung 

ứng vật liệu tại thời điểm công bố. Giá VLXD tại các huyện, thành phố là giá 

bình quân tại trung tâm thị trấn, thành phố. 

2.4. Đối với các sản phẩm VLXD đưa vào danh mục gửi báo giá: Đề nghị 

kiểm tra, rà soát kỹ chỉ đưa các sản phẩm, hàng hóa VLXD đã đáp ứng các yêu 

cầu về chất lượng theo tiêu chuẩn được công bố và áp dụng các quy chuẩn kỹ 

thuật tương ứng, đủ điều kiện lưu thông trên thị trường vào báo cáo. Lưu ý đối 

với các sản phẩm hàng hóa VLXD thuộc nhóm 2 theo quy định của Luật Chất 

lượng sản phẩm, hàng hóa nêu tại Phần 2, QCVN 16:2019/BXD Quy chuẩn kỹ 

thuật Quốc gia về sản phẩm, hàng hóa vật liệu xây dựng ban hành theo Thông tư 

số 19/2019/TT-BXD ngày 31/12/2019 của Bộ Xây dựng; QCVN 07:2019/ 

BKHCN Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về thép cốt bê tông ban hành theo Thông 

tư số 13/2019/TT-BKHCN ngày 15/11/2019 của Bộ Khoa học và Công nghệ khi 

đưa vào sử dụng trong công trình phải có giấy chứng nhận hợp quy của đơn vị 

được cơ quan có thẩm quyền chỉ định hoặc thừa nhận. 
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2.5. UBND các huyện, thành phố tổ chức khảo sát, thu thập thông tin, xác 

định giá vật liệu xây dựng trên địa bàn, báo cáo theo mẫu tại Phụ lục kèm theo 

văn bản này, gửi về Sở Xây dựng để xem xét, công bố. 

2.7. Thời gian gửi báo cáo về giá VLXD về Sở Xây dựng trước ngày 10 

tháng sau để kịp tổng hợp thời công bố theo quy định. 

3. Trên cơ sở thẩm quyền quản lý nhà nước của UBND các huyện, thành 

phố đối với địa bàn quản lý và các văn bản triển khai, hướng dẫn của Sở Xây 

dựng, đề nghị UBND các huyện, thành phố quan tâm, phối hợp để thực hiện 

nhằm tằng cường công tác quản lý nhà nước về VLXD tại địa phương theo    

quy định.  

Mọi thông tin cần trao đổi, đề nghị các đơn vị gửi ý kiến về Sở Xây dựng 

(thông qua Phòng Quản lý xây dựng)./. 
 

 KT. GIÁM ĐỐC 

Nơi nhận: PHÓ GIÁM ĐỐC 

- Như trên;  

- UBND tỉnh (B/c);  

- Lãnh đạo Sở;  

- Website Sở Xây dựng;  

- Lưu: VT, QLXD.  

  

 Trương Trung Hiếu 
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