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ỦY BAN NHÂN DÂN 
TỈNH AN GIANG 

 
Số :  1446/QĐ-UBND    

             CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 
             Độc lập – Tự do – Hạnh phúc 

 
     An Giang, ngày 23  tháng 7 năm 2015 

QUYẾT ĐỊNH 

V/v công bố chỉ số giá xây dựng tháng 4, tháng 5, tháng 6 và quý II năm 2015 

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH AN GIANG 

Căn cứ Luật Tổ chức Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân được Quốc hội 
thông qua ngày 26 tháng 11 năm 2003; 

Căn cứ Luật Xây dựng được Quốc hội thông qua ngày 26 tháng 11 năm 
2003; 

Căn cứ Nghị định số 12/2009/NĐ-CP ngày 10 tháng 02 năm 2009 của Chính 
phủ về quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình; 

Căn cứ Nghị định số 83/2009/NĐ-CP ngày 15 tháng 10 năm 2009 của Chính 
phủ về sửa đổi, bổ sung một số điều nghị định số 12/2009/NĐ-CP ngày 10 tháng 
02 năm 2009 của Chính phủ về quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình; 

Căn cứ Nghị định 112/2009/NĐ-CP ngày 14 tháng 12 năm 2009 của Chính 
phủ về quản lý chi phí đầu tư xây dựng công trình; 

Căn cứ Thông tư số 02/2011/TT-BXD ngày 22/02/2011 của Bộ Xây dựng 
hướng dẫn xác định và công bố chỉ số giá xây dựng (sau đây gọi là Thông tư 02); 

Căn cứ công văn số 1659/BXD-KTXD ngày 25 tháng 9 năm 2012 của Bộ 
Xây dựng về việc triển khai thực hiện Thông tư số 02/2011/TT-BXD ngày 22 
tháng 02 năm 2011 của Bộ Xây dựng; 

Xét đề nghị của Giám đốc Sở Xây dựng tại văn bản số 1368/SXD-KTXD 
ngày 17 tháng 7năm 2015 về việc công bố công bố chỉ số giá xây dựng tháng 4, 
tháng 5, tháng 6 và quý II năm 2015, 

QUYẾT ĐỊNH: 

Điều 1. Nội dung công bố : 
Công bố chỉ số giá xây dựng tháng 4, tháng 5, tháng 6 và quý II năm 2015 

kèm theo quyết định này. Cụ thể gồm có 03 phụ lục, trong đó có 03 bảng: 
- Bảng 1: Chỉ số giá xây dựng và thiết bị công trình; 

+ Bảng 1a:  Chỉ số giá phần xây dựng công trình; 
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+ Bảng 1b: Chỉ số giá phần thiết bị công trình 
- Bảng 2: Chỉ số giá vật liệu, nhân công, máy thi công; 
- Bảng 3: Chỉ số giá vật liệu xây dựng chủ yếu. 
Điều 2. Đối tượng, phạm vi áp dụng và tổ chức thực hiện: 
1.  Lập và điều chỉnh tổng mức đầu tư, dự toán xây dựng công trình, dự toán 

gói thầu, giá trị dự thầu, điều chỉnh giá trị hợp đồng (trong các trường hợp quy định 
pháp luật cho phép được điều chỉnh) và quy đổi chi phí đầu tư xây dựng công trình 
thuộc dự án có từ 30% nguồn vốn thuộc ngân sách Nhà nước; 

2. Quản lý chi phí đầu tư xây dựng công trình; 
3. Riêng về áp dụng để điều chỉnh hợp đồng: chủ đầu tư tổ chức xác định cụ 

thể trình Sở Xây dựng xem xét có ý kiến trước khi thực hiện; 
4. Theo định kỳ hàng tháng, quý, Ủy ban nhân dân tỉnh sẽ tiếp tục công bố 

chỉ số giá xây dựng này, chủ đầu tư và các cơ quan quản lý Nhà nước về đầu tư xây 
dựng có liên quan cập nhật bổ sung và sử dụng bộ tài liệu này để thực hiện các việc 
nêu tại mục 1, 2, 3 của điều này theo đúng quy định; 

5. Trong quá trình tổ chức thực hiện, nếu có khó khăn vướng mắt thì liên hệ 
với Sở Xây dựng để được hướng dẫn. 

Điều 3. Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh, Giám đốc Sở Xây dựng, 
Thủ trưởng các đơn vị có liên quan chịu trách nhiệm thi hành quyết định này./. 

 
 
 
 

 
Nơi nhận :  
- Bộ Xây dựng; 
- TT. TU, TT. HĐND tỉnh;  
- TT. UBND tỉnh; 
- Các sở, ban ngành cấp tỉnh; 
- UBND huyện, thị xã, thành phố; 
- VP.UBND tỉnh: LĐVP và các phòng; 
- Lưu: VT. 

(Đính kèm Bảng chỉ số giá xây dựng tháng 4, 
tháng 5, tháng 6 và quý II năm 2015). 

 

PL.xls

 

KT.CHỦ TỊCH 
PHÓ CHỦ TỊCH 

 
 
  

 
Võ Anh Kiệt 
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