
UBND TỈNH VĨNH PHÚC 

SỞ XÂY DỰNG 

Số:          /SXD – KTVLXD 

V/v phúc đáp ý kiến doanh nghiệp về 

việc công bố giá vật liệu xây dựng. 

 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

        Độc lập -Tự do - Hạnh phúc 

   Vĩnh Phúc, ngày        tháng      năm 2021 

Kính gửi: Công ty CP Xây dựng và Phát triển hạ tầng 

 

Ngày 28/5/2021, thông qua Phiếu Khảo sát doanh nghiệp, Sở Xây dựng nhận 

được phản ánh của Công ty CP Xây dựng và Phát triển hạ tầng với nội dung: “Đơn 

giá vật liệu xây dựng trong công bố giá của Sở Xây dựng chưa cập nhật sát với giá 

thị trường như giá: Sắt thép, cát, đá ...; Công bố giá theo Quý chưa phù hợp với 

giá cả biến động như hiện nay”. 

Trước hết, Sở Xây dựng trân trọng cảm ơn sự phối hợp và tinh thần góp ý xây 

dựng của Quý Công ty. Về nội dung phản ánh của đơn vị, Sở Xây dựng phúc đáp 

như sau: 

 Giá vật liệu xây dựng trên địa bàn tỉnh Vĩnh Phúc được UBND tỉnh ủy quyền 

cho Sở Xây dựng công bố định kỳ và khi có biến động bất thường. Trong thời gian 

qua, Sở Xây dựng đã phối hợp với các cơ quan liên quan (Gồm các Sở: Tài chính; 

Giao thông vận tải; Nông nghiệp &PTNT; Công thương) thường xuyên theo dõi, 

khảo sát thị trường trên địa bàn tỉnh để kịp thời cập nhật, công bố giá vật liệu xây 

dựng hàng Quý làm cơ sở cho công tác quản lý nhà nước, đồng thời tạo điều kiện 

thuận lợi cho các tổ chức, cá nhân liên quan trong việc lập và quản lý chi phí xây 

dựng. 

Đối với các vật liệu xây dựng có biến động giá bất thường trong Quý, Sở Xây 

dựng có bổ sung thông báo để đảm bảo việc công bố giá phù hợp với diễn biến của 

thị trường. Riêng với giá thép, ngoài việc công bố theo Quý, thời gian vừa qua Sở 

Xây dựng đã có công bố vào các thời điểm: Trước 30/11/2020 (12.320,0 đồng/kg); 

từ 1/12/2020 (16.200,0 đồng/kg); Quý I/2021 (17.100,0 đồng/kg); từ 20/5/2021 

(20.000,0 đồng/kg). Giá cát, giá đá do không có biến động lớn nên được Sở Xây 

dựng khảo sát và công bố hàng Quý để các đơn vị tham khảo, áp dụng. 

Trong thời gian tới, nếu có loại vật liệu xây dựng biến động giá bất thường, 

Sở Xây dựng sẽ tiếp tục bổ sung công bố giá (ngoài việc công bố theo Quý) để đảm 

bảo phù hợp với thị trường vật liệu xây dựng trên địa bàn tỉnh.  

Sở Xây dựng thông tin để Quý Công ty được biết. 

Trân trọng cảm ơn./.  
Nơi nhận:        
- Như trên; 

- Hiệp hội DN tỉnh(p/h); 

- Giám đốc Sở (b/c); 

- Thanh tra Sở (tổng hợp); 

- Lưu: VT, KTVLXD (đăng website Sở). 

      (Q. 04 b).                                                    
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