
  

 

Kính gửi: Công ty Cổ phần Bất động sản Việt Thành 

(Đ/c: Số 135 đường Chùa Hà, xã Định Trung, TP Vĩnh Yên, tỉnh Vĩnh Phúc) 
 

Sở Xây dựng nhận được văn bản số 11/CV-VT ngày 11/6/2021 của Công ty 

Cổ phần Bất động sản Việt Thành đề nghị cung cấp chỉ số giá xây dựng tỉnh Vĩnh 

Phúc Quý I năm 2021. Sau khi xem xét, Sở Xây dựng phúc đáp như sau: 

1. Về việc lập, công bố chỉ số giá xây dựng trên địa bàn tỉnh: 

Việc lập và công bố chỉ số giá xây dựng được Bộ Xây dựng hướng dẫn tại 

Thông tư số 14/2019/TT-BXD ngày 26/12/2019, theo đó quy định thời điểm xác 

định chỉ số giá xây dựng được quy về thời điểm gốc là năm 2020. 

Để xác định chỉ số gốc năm 2020 và chỉ số giá năm 2021, Sở Xây dựng đã 

báo cáo và được UBND tỉnh đồng ý thuê đơn vị tư vấn có đủ năng lực thực hiện. 

Hiện nay kế hoạch lựa chọn nhà thầu tư vấn đã được Sở Tài chính thẩm định 

và trình UBND tỉnh phê duyệt. Sau khi UBND tỉnh phê duyệt, Sở Xây dựng sẽ 

khẩn trương tổ chức lựa chọn đơn vị tư vấn có đủ năng lực thực hiện việc xác định 

chỉ số gốc năm 2020 và chỉ số giá năm 2021  làm cơ sở công bố để các đơn vị có 

thể nghiên cứu, sử dụng. 

 2. Về việc lập tổng mức đầu tư cho dự án của đơn vị: 

 Đối với các dự án đầu tư xây dựng, việc xác định tổng mức đầu tư có thể 

xác định theo các phương pháp quy định tại Khoản 1 Điều 6 Nghị định số 

10/2021/NĐ-CP ngày 09/02/2021 của Chính phủ về quản lý chi phí đầu tư xây 

dựng, cụ thể: 

- Phương pháp xác định từ khối lượng xây dựng tính theo thiết kế cơ sở và 

các yêu cầu cần thiết khác của dự án; 

- Phương pháp xác định theo suất vốn đầu tư xây dựng; 

- Phương pháp xác định từ dữ liệu về chi phí của các dự án, công trình tương 

tự đã thực hiện; 

- Kết hợp các phương pháp nêu trên. 

Như vậy, đơn vị có thể lựa chọn một trong các phương pháp trên để xác định 

tổng mức đầu tư của dựng án. Trường hợp cần thiết phải xác định chỉ số giá xây 

dựng, đề nghị đơn vị tổ chức xác định theo quy định tại Điều 13 Thông tư số 

UBND TỈNH VĨNH PHÚC 

SỞ XÂY DỰNG 
  

Số:           /SXD - KTVLXD 

V/v xác định chỉ số giá xây dựng 

công trình trên địa bàn tỉnh Vĩnh 

Phúc tại thời điểm Quý I năm 2021 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
   

Vĩnh Phúc, ngày          tháng 6 năm 2021 
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14/2019/TT-BXD ngày 26/12/2019 của Bộ Xây dựng và Khoản 4, Khoản 5 Điều 

27 Nghị định số 10/2021/NĐ-CP ngày 09/02/2021 của Chính phủ. 

Sở Xây dựng có ý kiến, đề nghị đơn vị nghiên cứu, thực hiện./. 

 

Nơi nhận: 
- Như trên; 

- Giám đốc (b/c); 

- Cổng thông tin Sở XD; 

- Lưu: VT, KTVLXD. 

          (Q-04b) 

 

KT.GIÁM ĐỐC 

PHÓ GIÁM ĐỐC 

                        

 
 

Nguyễn Văn Ngọc 
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