
 

Kính gửi : Ủy ban nhân dân tỉnh An Giang 

 

Căn cứ Nghị định số Nghị định 68/2019/NĐ-CP ngày 14/8/2019 của Chính 

phủ về quản lý chi phí đầu tư xây dựng; 

Căn cứ Thông tư 09/2019/TT-BXD ngày 26/12/2019 của Bộ Xây dựng về việc 

hướng dẫn xác định và quản lý chi phí đầu tư xây dựng; 

Đến nay, Sở Xây dựng đã tổ chức xây dựng xong chỉ số giá xây dựng các loại 

công trình xây dựng các tháng 01, 02, 03 và quý I năm 2020, như sau: 

1. Danh mục loại công trình lần lượt công bố chỉ số giá: 

- Chỉ số giá xây dựng công trình dân dụng bao gồm: công trình giáo dục; công 

trình trường mầm non; công trình trường tiểu học; công trình trường trung học cơ sở; 

công trình văn hóa; công trình trụ sở cơ quan, văn phòng; công trình y tế. 

- Chỉ số giá xây dựng công trình công nghiệp bao gồm: công trình đường dây; 

trạm biến áp; công trình nhà kho. 

- Chỉ số giá xây dựng công trình hạ tầng kỹ thuật bao gồm: công trình cấp 

nước; công trình xử lý nước thải; công trình chiếu sáng. 

- Chỉ số giá công trình giao thông gồm: công trình đường nhựa Asphan, đường 

bê tông xi măng, công trình cầu bê tông cốt thép. 

- Chỉ số giá xây dựng công trình nông nghiệp và phát triển nông thôn bao 

gồm: công trình đập bê tông; công trình kênh bê tông xi măng; công trình tường chắn 

bê tông cốt thép; công trình đê sông. 

2. Các loại chỉ số giá được công bố: 

- Chỉ số giá xây dựng công trình. 

- Chỉ số giá phần xây dựng của công trình. 

- Chỉ số giá phần thiết bị. 

- Chỉ số giá xây dựng theo yếu tố chi phí gồm chỉ số giá vật liệu xây dựng 

công trình, chỉ số giá nhân công xây dựng công trình và chỉ số giá máy thi công xây 

dựng công trình. 

- Chỉ số giá các loại vật liệu xây dựng chủ yếu. 
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- Trên đây là ý kiến của Sở Xây dựng về việc lập chỉ số giá xây dựng các 

tháng 01, 02, 03 và quý I năm 2020. Kính trình UBND tỉnh xem xét công bố chỉ số 

giá xây dựng nêu trên./. 

 

 

 

Nơi nhận : 
- Như trên; 
- Ban GĐ sở; 
- Lưu : VT, KT&QLXD(Đạt). 

 
(Đính kèm dự thảo Quyết định và 

 bảng chỉ số giá xây dựng tháng  

01, 02, 03 và quý I năm 2020) 
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