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THÔNG BÁO 

Về việc cập nhật thông tin để làm cơ sở công bố giá vật liệu,                                   

thiết bị xây dựng trên địa bàn tỉnh Đồng Tháp 

                           

 Thực hiện theo quy định tại Nghị định số 10/2021/NĐ-CP ngày 

09/02/2021 của Chính phủ về quản lý chi phí đầu tư xây dựng và chỉ đạo của 

Uỷ ban nhân dân tỉnh Đồng Tháp, Sở Xây dựng Đồng Tháp đã tổ chức công 

bố giá vật liệu, thiết bị xây dựng hàng tháng trên địa bàn tỉnh Đồng Tháp.  

Tuy nhiên, hiện nay một số cơ quan, đơn vị gửi báo giá vật liệu, thiết bị 

xây dựng đến Sở Xây dựng đôi lúc chưa kịp thời dẫn đến khó khăn trong việc 

tổng hợp và công bố.  

Mặt khác, thời gian gần đây, giá nhiên liệu xăng, dầu tăng cao làm ảnh 

hưởng đến chi phí sản xuất và vận chuyển vật liệu, thiết bị xây dựng; giá thép, 

tôn, nhựa đường và một số loại vật liệu khác cũng tăng cao nhưng một số 

công ty và cơ sở sản xuất, kinh doanh vật liệu, thiết bị xây dựng (gọi tắt là 

đơn vị) không cập nhật giá để gửi Sở Xây dựng công bố, dẫn đến mức giá 

công bố chưa phù hợp với mức giá thị trường; một số đơn vị đã được Sở Xây 

dựng Đồng Tháp công bố giá nhưng qua thời gian dài không gửi báo giá để 

Sở Xây dựng cập nhật. 

Ngoài ra, ngày 28/01/2022 Chính phủ đã ban hành Nghị định số 

15/2022/NĐ-CP quy định chính sách miễn, giảm thuế theo Nghị 

quyết số 43/2022/QH15 ngày 11/01/2022 của Quốc hội về chính sách tài 

khóa, tiền tệ hỗ trợ Chương trình phục hồi và phát triển kinh tế - xã hội. Theo 

đó, một số loại vật liệu, thiết bị xây dựng được giảm mức thuế suất thuế giá 

trị gia tăng từ 10% xuống còn 8% nên cần phải cập nhật lại giá trong công 

bố giá.  

Từ những nguyên nhân trên, để việc tổ chức thực hiện công bố giá vật 

liệu, thiết bị xây dựng hàng tháng của Sở Xây dựng được kịp thời, phù hợp 

với mức giá thị trường, phù hợp với quy định hiện hành về quản lý chi phí 

đầu tư xây dựng và thuận tiện trong việc áp dụng, Sở Xây dựng Đồng Tháp 

đề nghị các cơ quan, đơn vị có liên quan thực hiện tốt một số nội dung sau:  

1. Đối với cơ quan cấp huyện được giao thực hiện báo giá vật liệu, 

thiết bị xây dựng hàng tháng (Phòng Kinh tế và Hạ tầng/ Phòng Quản lý đô 

thị/ Phòng Tài chính - Kế hoạch) 

- Tổ chức khảo sát giá vật liệu, thiết bị xây dựng trên địa bàn, cập nhật 

thông số kỹ thuật đối với một số loại vật liệu chính và có văn bản báo về Sở 
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Xây dựng trước ngày 25 hàng tháng, trong đó, mức giá không bao gồm 

thuế giá trị gia tăng (VAT).                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              

- Trường hợp, đến hết ngày 25 của tháng mà Sở Xây dựng không 

nhận được báo giá vật liệu, thiết bị của huyện, thành phố thì Sở Xây dựng sẽ 

không công bố giá đối với địa bàn này.  

2. Đối với đơn vị sản xuất, kinh doanh vật liệu, thiết bị xây dựng đã 

đăng ký công bố giá tại Sở Xây dựng Đồng Tháp 

- Trường hợp có thay đổi mức giá bán (tăng hoặc giảm): Cập nhật 

giá mới và có văn bản báo giá vật liệu, thiết bị xây dựng gửi Sở Xây dựng 

Đồng Tháp để điều chỉnh công bố giá. 

- Trường hợp không có thay đổi mức giá bán: Định kỳ hàng quý (03 

tháng 01 lần) có văn bản báo giá vật liệu, thiết bị xây dựng gửi Sở Xây dựng 

Đồng Tháp để cập nhật thời điểm báo giá. 

- Bảng báo giá phải cập nhật đầy đủ các thông số kỹ thuật của từng loại 

vật liệu, thiết bị xây dựng; mức giá bán ghi trong bảng báo giá trên địa bàn 

tỉnh Đồng Tháp và không bao gồm thuế giá trị gia tăng (VAT). 

Trong trường hợp quá 02 quý (06 tháng) mà Sở Xây dựng Đồng Tháp 

không nhận được văn bản báo giá vật liệu, thiết bị xây dựng của đơn vị sản 

xuất, kinh doanh thì Sở Xây dựng sẽ ngưng công bố giá đối với các loại vật 

liệu, thiết bị xây dựng này mà không có thông báo trước.   

  Trên đây là nội dung thông báo của Sở Xây dựng về việc cập nhật 

thông tin để làm cơ sở công bố giá vật liệu, thiết bị xây dựng trên địa bàn tỉnh 

Đồng Tháp. Sở Xây dựng Đồng Tháp thông báo đến các cơ quan, đơn vị có 

liên quan biết để thực hiện./. 

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

dựng - Sở Xây dựng Đồng Tháp, ĐT: 02773 855469 - gặp A. Thanh) 

Nơi nhận: 

- UBND Tỉnh (báo cáo); 

- Các Sở TC, CT (phối hợp thực hiện); 

- UBND các huyện, TP (để chỉ đạo thực hiện); 

- Phòng KT&HT/QLĐT các huyện, TP; 

- Phòng TC-KT các huyện, TP;  

- Các đơn vị SX, kinh doanh VLXD (theo danh sách); 

- Website Sở XD; 

- Lưu: VT, P.KT&VLXD.Thanh       

KT. GIÁM ĐỐC 

PHÓ GIÁM ĐỐC 

 

 

 

 

Nguyễn Lê Phương Loan 
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