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THÔNG BÁO

C n

ố giá vật liệu xây dựn thán 11 năm 2020

Căn cứ Nghị định số 68/2019/NĐ-CP ngày 14/8/2019 của Chính phủ về
quản lý chi phí đầu tư xây dựng;
Căn cứ Nghị định số 24a/2016/NĐ-CP ngày 05/4/2016 của Chính phủ về
quản lý vật liệu xây dựng;
Căn cứ Nghị định số 95/2019/NĐ-CP ngày 16/12/2019 của Chính phủ
sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 24a/2016/NĐ-CP ngày
05/4/2016 của Chính phủ về quản lý vật liệu xây dựng;
Căn cứ Thông tư số 09/2019/TT-BXD ngày 26/12/2019 của Bộ Xây dựng
hướng dẫn xác định và quản lý chi phí đầu tư xây dựng;
Căn cứ Thông tư số 20/20202/TT-BXD ngày 20/7/2020 về việc sửa đổi,
bổ sung một số điều của Thông tư số 09/2019/TT-BXD ngày 26/12/2019 của
Bộ Xây dựng hướng dẫn xác định và quản lý chi phí đầu tư xây dựng;
Căn cứ Công văn số 7763/BTC-ĐT ngày 03/7/2008 của Bộ Tài chính về
việc thông báo giá vật liệu xây dựng;
Căn cứ Quyết định số 3897/QĐ-UBND ngày 22/9/2020 của UBND tỉnh
về việc kiện toàn Hội đồng và Tổ công tác giúp việc cho Hội đồng thực hiện
khảo sát, công bố giá vật liệu xây dựng hàng tháng trên địa bàn tỉnh Bình Định.
Trên cơ sở giá và công khai thông tin về giá bán các sản phẩm vật liệu
xây dựng do các đơn vị sản xuất, kinh doanh đăng ký, công khai và qua khảo sát
giá vật liệu xây dựng trên địa bàn tỉnh Bình Định, Liên Sở Tài chính - Xây dựng
thống nhất Công bố giá các mặt hàng vật liệu xây dựng thời điểm tháng 11 năm
2020 tại các phụ lục số 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 và số 9 kèm theo Thông báo này.
Giá các mặt hàng vật liệu xây dựng tại các phụ lục nêu trên là giá để các
chủ đầu tư và các đơn vị liên quan tham khảo áp dụng.
Cước vận chuyển vật liệu xây dựng được thực hiện theo quy định tại
Quyết định số 52/2019/QĐ-UBND ngày 15/11/2019 của UBND tỉnh Bình Định.
Riêng trường hợp giá theo Thông báo giá hoặc công bố không phù hợp
hoặc không có thì chủ đầu tư căn cứ vào giá chứng từ, hóa đơn hợp lệ phù hợp
với mặt bằng giá cả thị trường.

Trong kỳ thông báo giá vật liệu xây dựng, mặt hàng xăng, dầu các loại
nếu có biến động tăng/giảm thì căn cứ theo Quyết định giá bán xăng dầu của
Công ty Xăng dầu Bình Định để thực hiện.
Trong quá trình thực hiện có vấn đề còn vướng mắc và chưa hợp lý, đề
nghị các đơn vị liên quan có văn bản báo cáo để Liên Sở Tài chính - Xây dựng
nghiên cứu điều chỉnh cho phù hợp.
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