
                                     

QUYẾT ĐỊNH 

V/v công bố chỉ số giá xây dựng tháng 7, tháng 8, tháng 9 và  

quý III năm 2022 trên địa bàn tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu 
   

GIÁM ĐỐC SỞ XÂY DỰNG TỈNH BÀ RỊA – VŨNG TÀU 

Căn cứ Luật Xây dựng ngày 18 tháng 6 năm 2014; Luật Sửa đổi, bổ sung 

một số điều của Luật Xây dựng ngày 17 tháng 6 năm 2020; 

Căn cứ Nghị định số 10/2021/NĐ-CP ngày 09 tháng 02 năm 2021 của 

Chính phủ về quản lý chi phí đầu tư xây dựng; 

Căn cứ Thông tư số 11/2021/TT-BXD ngày 31 tháng 8 năm 2021 của Bộ 

trưởng 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 13/2021/TT-BXD ngày 31 tháng 8 năm 2021 của Bộ 

trưởng Bộ Xây dựng hướng dẫn phương pháp xác định các chỉ tiêu kinh tế kỹ thuật 
và đo bóc khối lượng công trình; 

Thực hiện văn bản số 6649/UBND-VP ngày 01 tháng 7 năm 2020 của Ủy 

ban nhân dân tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu về việc giao Sở Xây dựng xác định và công 

bố giá vật liệu xây dựng, đơn giá nhân công xây dựng, giá ca máy và thiết bị thi 

công, chỉ số giá xây dựng trên địa bàn tỉnh;  

Xét đề nghị của Trưởng Phòng Quản lý xây dựng tại Tờ trình số 141/TTr-

QLXD ngày 28 tháng 10 năm 2022. 

QUYẾT ĐỊNH: 

Điều 1. Công bố kèm theo Quyết định này chỉ số giá xây dựng tháng 7, 

tháng 8, tháng 9 và quý III năm 2022 trên địa bàn tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu.  

Điều 2. Chỉ số giá xây dựng này để các tổ chức, cá nhân tham khảo sử dụng 

trong việc xác định, điều chỉnh tổng mức đầu tư, dự toán xây dựng công trình, dự 

toán gói thầu, giá gói thầu, giá hợp đồng xây dựng và quản lý chi phí đầu tư xây 

dựng công trình./. 

 

Nơi nhận: 
- Bộ Xây dựng (b/c); 

- UBND tỉnh (b/c); 

- Các sở: KH&ĐT, TC, CT, GTVT, NN&PTNT; 

- UBND các huyện, thành phố; 

- Các ban QLDA chuyên ngành và khu vực; 

- Website Sở Xây dựng; 

- Lưu: VT, QLXD(NTH). 

GIÁM ĐỐC 

 

 

 

 

 
Tạ Quốc Trung 

 

UBND TỈNH BÀ RỊA-VŨNG TÀU 

               SỞ XÂY DỰNG 

 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

            Số:          /QĐ-SXD           Bà Rịa - Vũng Tàu, ngày  31 tháng 10  năm 2022  
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