
UBND TỈNH ĐỒNG THÁP 

SỞ XÂY DỰNG 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

      
Số:          /SXD-KT&VLXD Đồng Tháp, ngày       tháng 4  năm 2022 

Về việc đề nghị gửi thông tin 

để Sở Xây dựng công bố giá 

vật liệu, thiết bị xây dựng  

 

                             Kính gửi:  

-  Các Sở: Giao thông Vận tải; Công thương; 

Nông nghiệp và Phát triển nông thôn; 

-  Các Ban Quản lý dự án Đầu tư xây dựng Công 

trình: Dân dụng và công nghiệp; Giao thông; 

Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Tỉnh. 

Căn cứ Công văn số 121/UBND-ĐTXD ngày 12/4/2022 của Ủy ban nhân 

dân tỉnh Đồng Tháp về việc rà soát, kiểm tra, chấn chỉnh công tác quản lý giá, 

công bố giá vật liệu, thiết bị công trình và chỉ số giá xây dựng.  

Hiện nay, Sở Xây dựng đã thực hiện công bố giá vật liệu, thiết bị xây dựng 

định kỳ hàng tháng, nội dung Công bố giá cơ bản đáp ứng được nhu cầu sử dụng. 

Tuy nhiên, với sự đa dạng của vật liệu xây dựng trên thị trường hiện nay thì các vật 

liệu xây dựng trong Công bố giá cũng chưa thể đáp ứng đầy đủ theo nhu cầu sử 

dụng của các Chủ đầu tư.   

Do đó, để tạo điều kiện thuận lợi cho việc áp dụng giá vật liệu, thiết bị xây 

dựng, Sở Xây dựng đề nghị quý Cơ quan, đơn vị cung cấp thông tin các loại vật 

liệu xây dựng chủ yếu, thường sử dụng cho công trình, nhưng chưa có trong công 

bố giá của Sở Xây dựng để Sở tổng hợp và công bố theo quy định. Lưu ý, nêu rõ 

các thông số kỹ thuật; nguồn cung cấp, giá bán (nếu có); văn bản cung cấp thông 

tin gửi về Sở Xây dựng chậm nhất đến ngày 27/4/2022. 

  Rất mong nhận được sự phối hợp của các Cơ quan, đơn vị trên để việc công 

bố giá vật liệu xây dựng ngày càng hiệu quả./. 

 (Để biết thêm chi tiết vui lòng liên hệ Phòng Kinh tế và Vật liệu xây dựng - 

SXD Đồng Tháp, gặp A. Thanh, ĐT: 02773 855469; zalo: 0987 573775) 

Nơi nhận: 

- Như trên; 

- UBND Tỉnh (báo cáo); 

- Website Sở XD; 

- Lưu: VT, P.KT&VLXD.Thanh.       

KT. GIÁM ĐỐC 

PHÓ GIÁM ĐỐC 
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