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UBND TỈNH QUẢNG TRỊ
LIÊN SỞ TÀI CHÍNH - XÂY DỰNG

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Số: 353/CB/STC-SXD

Quảng Trị, ngày 12 tháng 3 năm 2012

ðộc lập - Tự do - Hạnh phúc

CÔNG BỐ
GIÁ VẬT LIỆU XÂY DỰNG, VẬT TƯ THIẾT BỊ
TRÊN ðỊA BÀN TỈNH QUẢNG TRỊ
Căn cứ Quyết ñịnh số 21/2009/Qð-UBND ngày 30 tháng 9 năm 2009 của
UBND tỉnh về việc Quy ñịnh cơ chế quản lý, ñiều hành giá trên ñịa bàn tỉnh Quảng
Trị;
Xét diễn biến mức giá vật liệu xây dựng, vật tư thiết bị trên thị trường, liên Sở
Tài chính - Xây dựng tỉnh Quảng Trị,
CÔNG BỐ
1. Giá vật liệu xây dựng, vật tư thiết bị bình quân phổ biến tại thời ñiểm tháng
02 năm 2012 có giá trị tham khảo cho việc lập dự toán và thanh toán khối lượng xây
lắp hoàn thành theo thời ñiểm cho tất cả các công trình xây dựng mới, sửa chữa, nâng
cấp...., lập các dự án ñầu tư xây dựng cho tất cả mọi nguồn vốn từ Trung ương ñến
ñịa phương của mọi ñối tượng trên ñịa bàn tỉnh như Phụ lục chi tiết kèm theo.
2. Mức giá tại ñiểm 1 là giá tối ña, chưa có thuế giá trị gia tăng, ñã bao gồm chi
phí vận chuyển ñến hiện trường xây lắp tại ñịa bàn thành phố ðông Hà trong phạm vi
bán kính bình quân 06 km (trừ các vật liệu thông báo tại nơi sản xuất). Các công
trình giao thông, thủy lợi xây dựng trên ñịa bàn tỉnh và các công trình dân dụng xây
dựng tại các huyện, thị xã khác sẽ ñược tính bù, trừ cước phí vận chuyển trên nguyên
tắc sử dụng nguyên vật liệu khai thác ñịa ñiểm gần công trình xây dựng, nhưng không
ñược ảnh hưởng ñến chất lượng công trình theo hồ sơ thiết kế, dự toán ñược duyệt.
Cước vận chuyển áp dụng theo Quyết ñịnh số 09/2011/Qð-UBND ngày 18
tháng 4 năm 2011 của UBND tỉnh.
3. Các vật liệu cùng loại nhưng khác quy cách, kích cở; các vật tư thiết bị có
mức giá ñột biến hoặc không có trong Danh mục của bản Công bố này và việc tính
bù, trừ cước vận chuyển phải ñược cơ quan chức năng thẩm ñịnh.
4. Công trình có tính ñặc thù do Nhà nước ñịnh giá riêng thì không áp dụng mức
giá tại Công bố này.
5. Các chủ ñầu tư, các ñơn vị có liên quan phải căn cứ vào thiết kế và quy ñịnh
về quản lý chất lượng công trình xây dựng ñể lựa chọn phương án mua và sử dụng
vật liệu xây dựng công trình ñạt hiệu quả kinh tế cao nhất.
Trong quá trình thực hiện nếu có vướng mắc, các ñơn vị báo về liên Sở Tài
chính - Sở Xây dựng ñể kịp thời giải quyết.
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