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UBND TỈNH QUẢNG NGÃI   CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM  
        SỞ XÂY DỰNG                                Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
 

Số: 1011/SXD-KTKHXD&HT                 Quảng Ngãi, ngày 11  tháng 9 năm 2012 
  V/v Công bố giá vật liệu xây  
dựng tháng 8/2012 trên địa bàn 
         tỉnh Quảng Ngãi   

 
Kính gửi:     - Các Sở, Ban, ngành tỉnh; 

- UBND các huyện, thành phố; 
 

Căn cứ Nghị định số 112/2009/NĐ-CP ngày 14/12/2009 của Chính phủ  
về quản lý chi phí đầu tư xây dựng công trình; 

Căn cứ Thông tư số 04/2010/TT-BXD ngày 26/5/2010 của Bộ Xây dựng 
hướng dẫn lập và quản lý chi phí đầu tư xây dựng công trình; 

Căn cứ Thông báo số 63/TB-UBND ngày 05/3/2008 của UBND tỉnh về 
Kết luận của Chủ tịch UBND tỉnh tại cuộc họp giao ban Chủ tịch, các Phó 
Chủ tịch UBND tỉnh ngày 03/3/2008. 

Trên cơ sở mức giá bình quân của các loại vật liệu xây dựng chủ yếu 
trên thị trường tỉnh Quảng Ngãi tại thời điểm tháng 8 năm 2012 và Biên bản 
cuộc họp thống nhất giá vật liệu xây dựng ngày 07/9/2012 của liên Sở Xây 
dựng - Tài chính, Sở Xây dựng công bố như sau: 
 

 1. Công bố giá vật liệu xây dựng tháng 8/2012 đối với các công trình 
xây dựng trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi; giá vật liệu đã bao gồm giá mua gốc 
và thuế VAT như Phụ lục kèm theo Công văn này. 

Giá vật liệu xây dựng đến hiện trường xây lắp đối với các công trình 
xây dựng tại địa bàn các huyện, thành phố được xác định bằng giá vật liệu 
xây dựng tại nơi mua cộng với cước vận chuyển theo qui định của Nhà nước.  

 
2. Giá vật liệu đến hiện trường xây dựng, được xác định phù hợp với 

công trình và gắn với vị trí nơi xây dựng công trình. Giá vật liệu phải hợp lý 
và phù hợp với mặt bằng giá thị trường nơi xây dựng công trình, xác định trên 
cơ sở báo giá của các nhà sản xuất, thông tin giá của nhà cung cấp hoặc giá đã 
được áp dụng cho công trình khác có cùng tiêu chuẩn về chất lượng hoặc giá 
do địa phương công bố hoặc theo chứng từ, hoá đơn hợp lệ và phải đảm bảo 
tính cạnh tranh. Trong trường hợp vật liệu chưa có trên thị trường hoặc các 
nhà thầu tự sản xuất vật liệu xây dựng theo yêu cầu của chủ đầu tư thì giá vật 
liệu được lấy theo mức giá hợp lý với điều kiện đáp ứng được các yêu cầu đặt 
ra về chủng loại, chất lượng, số lượng, tiến độ cung ứng,... và đảm bảo tính 
cạnh tranh.  
 Giá vật liệu xây dựng đến chân công trình quy định tại các điểm nêu 
trên được tham khảo, vận dụng để tính đơn giá, tính bù trừ chênh lệch chi phí 
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vật liệu hoặc điều chỉnh giá trị dự toán đối với các công trình đầu tư xây dựng 
thuộc sở hữu Nhà nước trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi tại thời điểm tháng 8 
năm 2012./. 
 
Nơi nhận:                                                                                           KT.GIÁM ĐỐC 
- Như trên;                    PHÓ GIÁM ĐỐC 
- UBND tỉnh (thay b/c); 
- Bộ: Xây dựng, Tài chính; 
- Các Sở: TC, KH&ĐT, GTVT,              Đã ký 
  CT, NN&PTNT;     
- Kho bạc NNQN; 
- Lưu: VT, KTKHXD&HT (Tr).                                                   

    Phan Thanh Hùng                                                                             
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