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Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
Bình Định, ngày 05 tháng 11 năm 2021

QUYẾT ĐỊNH
Về việc công bố Chỉ số giá xây dựng tháng 7, 8, 9, Quý III/2021 (thời điểm
gốc năm 2020) trên địa bàn tỉnh Bình Định
GIÁM ĐỐC SỞ XÂY DỰNG
Căn cứ Quyết định số 01/2017/QĐ-UBND ngày 09/01/2017 của UBND
tỉnh về việc ban hành Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ
chức của Sở Xây dựng;
Căn cứ Thông tư số 06/2016/TT-BXD ngày 10/3/2016 của Bộ Xây dựng
về việc hướng dẫn xác định và quản lý chi phí đầu tư xây dựng;
Căn cứ văn bản số 1417/UBND-KTN ngày 08/04/2015 của UBND tỉnh về
việc công bố Chỉ số giá xây dựng trên địa bàn tỉnh;
Căn cứ Quyết định số 180/QĐ-SXD ngày 04/6/2021 của Sở Xây dựng về
việc kiện toàn thành viên của Tổ công tác liên ngành thực hiện rà soát, đánh
giá kết quả tính toán Chỉ số giá xây dựng trên địa bàn tỉnh;
Theo đề nghị của của Tổ công tác lập Chỉ số giá (tại Biên bản cuộc họp
ngày 27 /10/2021) và của Chánh Văn phòng Sở,
QUYẾT ĐỊNH:
Điều 1. Công bố Chỉ số giá xây dựng tháng 7, 8, 9, Quý III/2021 (thời
điểm gốc năm 2020) kèm theo Quyết định này để các tổ chức, cá nhân tham
khảo, sử dụng vào việc xác định, điều chỉnh tổng mức đầu tư xây dựng, dự toán
xây dựng công trình, giá gói thầu xây dựng, giá hợp đồng xây dựng, quy đổi vốn
đầu tư xây dựng và quản lý chi phí đầu tư xây dựng.
Điều 2. Quyết định này có hiệu lực từ ngày ký./.
Nơi nhận:
- Bộ Xây dựng (b/c);
- UBND tỉnh (b/c);
- Các Sở: TC, CT, NN & PTNT,
GTVT, KH & ĐT, BQLKTT;
- Cục Thống kê;
- UBND cấp huyện;
- Các đơn vị trực thuộc Sở;
- Website Sở Xây dựng;
- Lãnh đạo Sở;
- Lưu: VT, P. QLXD&VL, VP.

GIÁM ĐỐC
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