
UBND TỈNH HẢI DƯƠNG CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
SỞ XÂY DỰNG Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số:         /SXD-QLN Hải Dương, ngày         tháng 01 năm 2023
Về việc cung cấp thông tin giá vật 
liệu xây dựng phục vụ công bố giá 

tháng 12 năm 2022 trên địa bàn tỉnh 
Hải Dương

Kính gửi: Các đơn vị, doanh nghiệp tham gia công bố giá vật liệu    
                xây dựng trên địa bàn tỉnh Hải Dương

Căn cứ Nghị định số 09/2021/NĐ-CP ngày 09-02-2021 của Chính phủ 
về Quản lý vật liệu xây dựng;

Căn cứ Nghị định số 10/2021/NĐ-CP ngày 09-02-2021 của Chính phủ 
về Quản lý chi phí đầu tư xây dựng;

Căn cứ Thông tư số 11/2021/TT-BXD ngày 31-8-2021 của Bộ Xây 
dựng hướng dẫn một số nội dung xác định và quản lý chi phí đầu tư xây dựng;

Căn cứ Thông tư số 19/2019/TT-BXD ngày 31-12-2019 của Bộ Xây 
dựng ban hành Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về sản phẩm, hàng hóa vật liệu 
xây dựng;

Căn cứ các Thông tư của Bộ Khoa học và Công nghệ: số 28/2012/TT-BKHCN 
ngày 12-12-2012 quy định về công bố hợp chuẩn, công bố hợp quy và phương 
thức đánh giá sự phù hợp với tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật; số 02/2017/TT-BKHCN 
ngày 31-3-2017 sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 28/2012/TT-BKHCN 
ngày 12-12-2012 của Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ quy định về công 
bố hợp chuẩn, công bố hợp quy và phương thức đánh giá sự phù hợp với tiêu 
chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật; số 06/2020/TT-BKHCN ngày 10-12-2020 quy định 
chi tiết và biện pháp thi hành một số điều Nghị định số 132/2008/NĐ-CP ngày 
31-12-2008, Nghị định số 74/2018/NĐ-CP ngày 15-5-2018, Nghị định số  
154/2018/NĐ-CP ngày 09-11-2018 và Nghị định số 119/2017/NĐ-CP ngày 
01-11-2017 của Chính phủ;

Căn cứ Quyết định số 16/2022/QĐ-UBND ngày 21-10-2022 của UBND 
tỉnh Hải Dương ban hành Quy định một số nội dung về quản lý dự án đầu tư xây 
dựng; quản lý chất lượng công trình; quản lý chi phí đầu tư xây dựng và quản lý 
trật tự xây dựng trên địa bàn tỉnh Hải Dương,

Để có căn cứ thực hiện Công bố giá vật liệu xây dựng tháng 12 năm 
2022 và các tháng tiếp theo (nếu không có gì biến động), Sở Xây dựng Hải 
Dương đề nghị các đơn vị, doanh nghiệp, cá nhân sản xuất, kinh doanh vật liệu 
xây dựng gửi thông tin giá bán tại thời điểm từ ngày 01-12-2022 trên địa bàn 
tỉnh Hải Dương cụ thể như sau:

1. Hồ sơ đề nghị công bố giá vật liệu xây dựng:
a) Thành phần hồ sơ:
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- Công văn gửi Sở Xây dựng và Sở Tài chính đề nghị đăng ký niêm yết 
giá vào Bảng công bố giá vật liệu xây dựng Liên Sở theo mẫu tại Phụ lục I, 
Phụ lục II kèm theo (bản chính);

- Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động doanh nghiệp (phô tô chứng 
thực);

- Thông báo tiếp nhận hồ sơ công bố hợp quy hoặc hợp chuẩn (phô tô 
chứng thực); 

- Giấy chứng nhận hợp quy hoặc giấy chứng nhận hợp chuẩn do đơn vị 
có đủ điều kiện đánh giá cấp (phô tô chứng thực);

- Các cataloge giới thiệu mẫu mã, quy cách kỹ thuật, tiêu chuẩn kỹ 
thuật, hồ sơ thiết kế mẫu (nếu có) áp dụng để sản xuất.

b) Yêu cầu về hồ sơ:
- Các văn bản, tài liệu của doanh nghiệp gửi kèm theo phải được ký và 

đóng dấu. Hồ sơ chỉ được tiếp nhận và xem xét công bố giá khi có đầy đủ các 
các nội dung nêu trên.

- Các đơn vị, doanh nghiệp gửi Bảng giá vật liệu xây dựng để công bố 
giá phải được hợp quy hoặc hợp chuẩn, phù hợp với giá trên thị trường và 
phạm vi cung ứng tại tỉnh Hải Dương; trường hợp các đơn vị gửi Bảng giá 
trong đó có một số loại vật liệu xây dựng chưa được chứng nhận hợp quy hoặc 
hợp chuẩn và giá không phù hợp thì không được đưa vào công bố giá Liên Sở 
Xây dựng - Tài chính Hải Dương.    

- Các đơn vị, doanh nghiệp gửi 01 bộ hồ sơ về Sở Xây dựng Hải 
Dương (địa chỉ: số 5 đường Thanh Niên, phường Trần Hưng Đạo, Tp. Hải 
Dương, tỉnh Hải Dương) và 01 bộ hồ sơ về Sở Tài chính Hải Dương (địa chỉ: 
số 13 - đường Nguyễn Du - phường Trần Hưng Đạo, Tp. Hải Dương, tỉnh Hải 
Dương); đồng thời gửi file Scanner màu Công văn và Bảng giá (dấu đỏ) vào 
địa chỉ mail: luongthivananh.sxd@haiduong.gov.vn.

2. Thời gian nộp hồ sơ:
Sở Xây dựng nhận hồ sơ đến hết ngày 09-01-2023 (thứ Hai). Sau ngày 

09-01-2023, nếu các đơn vị, doanh nghiệp không gửi hồ sơ theo đúng mẫu quy 
định, sẽ không xem xét công bố giá. 

3. Một số lưu ý khi điền thông tin trong Bảng giá:
- Danh mục vật liệu xây dựng trong Bảng giá bán sản phẩm, hàng hóa vật 

liệu xây dựng chỉ được ghi những sản phẩm, hàng hóa đã được cấp giấy chứng 
nhận hợp quy, hợp chuẩn; ghi cụ thể quy cách, xuất xứ, nhà sản xuất.

- Cột Quy cách, chất lượng: ghi số Quy chuẩn, tiêu chuẩn kỹ thuật (theo 
Thông báo tiếp nhận hồ sơ công bố hợp quy, hợp chuẩn) để làm cơ sở lựa chọn 
áp dụng, tham khảo;

- Phương thức giao nhận hàng: ghi rõ điều kiện giao nhận hàng. Ví dụ: 
tại kho của bên bán trên phương tiện của bên mua hoặc tại chân công trình 
hoặc cự ly ... km từ trụ sở UBND huyện, thị xã, thành phố...

- Nếu Bảng giá có nhiều trang phải đóng dấu giáp lai;
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- Sản phẩm Sơn dầm, trần, cột, tường trong, ngoài nhà ghi đơn vị tính là 
lít (l); các loại sơn khác đơn vị tính là kilôgam (kg). 

Vậy, Sở Xây dựng đề nghị các đơn vị, doanh nghiệp nghiên cứu, thực 
hiện./.

Nơi nhận:
- Như trên;
- Sở Tài chính Hải Dương; (để phối hợp)
- Giám đốc, các PGĐ Sở;
- Cổng thông tin điện tử Sở Xây dựng;

  - Lưu: VP, QLN; Thế (b).

KT. GIÁM ĐỐC
PHÓ GIÁM ĐỐC

Nguyễn Trọng Hải
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