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Kính gửi:  

- Bộ Xây dựng; 

- UBND các huyện, thị xã, thành phố; 

- Ban QLDA các huyện, thị xã, thành phố; 

 

 Ngày 30/9/2022, Sở Xây dựng ban hành Văn bản số 2033/CBGVLXD-SXD 

về Công bố giá vật liệu xây dựng trên địa bàn tỉnh Điện Biên tại thời điểm tháng 

9/2022. 

 Tuy nhiên, theo đề nghị của Công ty TNHH Thanh Bình tại Công văn số 

38/CV-TB ngày 30/8/2022 theo đó trong thời gian từ cuối tháng 8 đến tháng 12 năm 

2022, Công ty tiến hành sửa chữa, nâng cấp dây chuyền, máy móc, thiết bị, Công ty 

không có các sản phẩm vật liệu là đá xẻ, đá lát, đá xây dựng các loại cung cấp cho 

các công trình dự án, trên địa bàn tỉnh. Do vậy, đề nghị Sở Xây dựng bỏ giá các loại 

VLXD của Công ty ra khỏi Công bố giá từ tháng 9/2022 đến khi có đăng ký giá mới. 

Ngày 05/10/2022, Sở Xây dựng đã có Văn bản số 2061/SXD-KT&VLXD về việc 

phúc đáp Văn bản số 38/CV-TB ngày 30/8/2022 của Công ty TNHH Thanh Bình 

Điện Biên theo đó, Sở Xây dựng nhất trí với nội dung đề nghị của Công ty TNHH 

Thanh Bình Điện Biên. 

 Nay, Sở Xây dựng đính chính nội dung Công bố giá vật liệu xây dựng trên địa 

bàn tỉnh Điện Biên tháng 9 năm 2022 như sau: 

Bỏ mục 1, Đá các loại (trang85) trong Phụ lục giá vật liệu xây dựng trên địa 

bàn thị xã Mường Lay tại Văn bản số 2033/CBGVLXD-SXD ngày 30/9/2022, cụ thể 

như sau: 

Stt 
Danh mục vật liệu – 

Quy cách phẩm chất 
Đvt 

Giá VLXD tháng 9/2022 

Đính chính Giá tại nơi sản 

xuất (chưa có 

VAT) 

Giá lưu thông 

(đã bao gồm 

thuế VAT) 



1 

Đá các loại (Giá đá tại 

mỏ khai thác đá Cầu 

Hang Tôm, xã Lê Lợi, 

huyện Nậm Nhùn, tỉnh 

Lai Châu, giá trên 

phương tiện vận 

chuyển; chưa bao gồm 

thuế VAT và chi phí 

vận chuyển). 

m3 

 

Công ty TNHH Thanh Bình Điện Biên; địa chỉ tổ 10, 

phường Na Lay, thị xã Mường Lay; ĐT: 

0914.524.141 

 

 

 

 

 Đá hộc m
3
 200.000  - 

 Đá 4x6 m
3
 300.000  - 

 Đá 2x4 m
3
 309.091  - 

 Đá 1x2 m
3
 318.182  - 

 Đá 0,5x1 m
3
 318.182  - 

 Base m
3
 290.909  - 

 Subbase m
3
 272.727  - 

  

Trên đây là nội dung đính chính Văn bản số 2033/CBGVLXD-SXD ngày 

30/9/2022 của Sở Xây dựng về Công bố giá vật liệu xây dựng tháng 9 năm 2022 trên 

địa bàn tỉnh Điện Biên. Đề nghị các Sở ngành, UBND các huyện, thị xã, thành phố, 

các đơn vị liên quan biết để thực hiện công tác lập và quản lý chi phí đầu tư xây dựng 

trên địa bàn tỉnh Điện Biên./. 

 
Nơi nhận: 
- Như trên; 

- Bộ xây dựng; 

- Website Sở Xây dựng; 

- Lưu: VT, KT&VLXD. 

 

 

 

KT. GIÁM ĐỐC 

PHÓ GIÁM ĐỐC 
 

 

 

 

 

 

Nguyễn Minh Lượng 
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