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Kính gửi:  

- Các Sở: Xây dựng, Tài chính, Tài nguyên và Môi 

trường, Giao thông vận tải, Nông nghiệp và Phát triển 

nông thôn,  

- Chi Cục quản lý thị trường; 

- Cục Thuế tỉnh; 

- Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố; 

- Các cơ sở sản xuất, kinh doanh VLXD; Các doanh 

nghiệp thi công trên địa bàn tỉnh. 

(Giao Sở XD gửi văn bản) 

 

Sau khi xem xét văn bản số 647/SXD-KT&VLXD ngày 18 tháng 7 năm 

2022 của Sở Xây dựng về việc thực hiện giải pháp quản lý giá, bình ổn giá 

VLXD trên địa bàn tỉnh. Trước diễn biến phức tạp của giá VLXD hiện nay, khắc 

phục các trường hợp thiếu hụt nguồn cung trên địa bàn, tránh tình trạng lợi dung 

khả năng cung - cầu để đầu cơ, thổi giá, trục lợi; nhằm thực hiện quản lý giá, 

bình ổn giá VLXD trên địa bàn tỉnh trong thời gian tới, Ủy ban nhân dân tỉnh có 

ý kiến như sau: 

1. Sở Xây dựng chủ trì, phối hợp với các cơ quan liên quan tăng theo dõi, 

bám sát diễn biến thị trường để kịp thời cập nhật, điều chỉnh, công bố giá 

VLXD, chỉ số giá VLXD cho phù hợp với mặt bằng giá thị trường, tránh hiện 

tượng “đầu cơ, thổi giá”. 

2. Sở Tài chính yêu cầu các cơ sở sản xuất kinh doanh VLXD trên địa bàn 

tỉnh thực hiện niêm yết giá, công khai giá, kiểm tra các yếu tố chi phí cấu thành 

giá VLXD khi có biến động bất thường; phối hợp với Sở Xây dựng trong việc 

xác định giá VLXD trên địa bàn tỉnh làm cơ sở công bố giá đảm bảo theo quy 

định. 

3. Sở Tài nguyên và Môi trường chỉ đạo các cơ sở khai thác khoáng sản 

(cát xây dựng) trên địa bàn tỉnh kinh doanh VLXD thực hiện công khai giá, 

niêm yết giá và cung cấp thông tin về giá cát xây dựng gửi Sở Xây dựng để phục 

vụ công bố giá theo quy định; quản lý chặt chẽ việc cấp phép và khai thác 

khoáng sản (cát xây dựng) trên địa bàn tỉnh nhằm đáp ứng nhu cầu cát xây dựng 

tại địa phương. 



 2 

4. Sở Giao thông vận tải, Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn chỉ đạo 

các cơ sở kinh doanh VLXD chủ yếu (cát xây dựng, đá xây dựng…) tại các bến 

bãi tập kết VLXD thực hiện công khai giá, niêm yết giá và cung cấp thông tin về 

giá VLXD gửi Sở Xây dựng để phục vụ công bố giá theo quy định. 

5. Cục quản lý thị trường phối hợp với Sở Tài chính và cơ quan có liên 

quan tăng cường kiểm tra việc chấp hành các quy định của pháp luật về giá, 

nguồn gốc xuất xứ, chất lượng sản phẩm, xử lý kịp thời các hành vi vi phạm 

theo quy định của pháp luật; kiểm tra việc niêm yết giá VLXD và bán theo giá 

niêm yết của tổ chức, cá nhân sản xuất, kinh doanh theo quy định. 

6. Cục thuế tỉnh chủ trì, phối hợp với các sở, ngành địa phương liên quan 

tiếp tục siết chặt công tác quản lý, kiểm soát đối với các doanh nghiệp, tổ chức, 

cá nhân trong việc chấp hành chế độ hóa đơn, chứng từ kế toán đối với các đơn 

vị khai thác khoáng sản và cơ sở kinh doanh VLXD có nguồn gốc từ khoáng sản 

làm VLXD, tránh tình trạng hợp pháp hóa, hợp thức hóa chứng từ đầu vào để 

đầu cơ, trục lợi làm mất bình ổn giá VLXD. 

7. Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố phối hợp với các cơ quan 

có liên quan trong quản lý khai thác khoáng sản, kinh doanh VLXD tại địa 

phương; tăng cường khảo sát giá VLXD trên địa bàn đảm bảo sát giá thị trường, 

cung cấp thông tin giá VLXD gửi Sở Xây dựng để tổng hợp, công bố theo quy 

định.  

8. Các cơ sở sản xuất kinh doanh VLXD trên địa bàn tỉnh thực hiện quyền 

và nghĩa vụ theo quy định trong lĩnh vực giá, đảm bảo chính xác, kịp thời sát giá 

thị trường, hàng hóa VLXD khi lưu thông trên thị trường phải đảm bảo yêu cầu 

về chất lượng, tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật. 

9. Các doanh nghiệp thi công xây dụng trên địa bàn tỉnh tăng cường tìm 

kiếm nguồn vật tư, nguyên liệu, VLXD do mình cung cấp sử dụng vào công 

trình, lập kế hoạch cung ứng VLXD phù hợp, đáp ứng tiến độ giải ngân vốn của 

hợp đồng đã ký kết, tránh rủi ro khi giá VLXD tăng đột biến./. 

 

Nơi nhận: 
- Như trên; 

- Chủ tịch, các Phó Chủ tịch UBND tỉnh; 

- Lãnh đạo VP UBND tỉnh; 

- Lưu: VT, KT2Q. 

TL. CHỦ TỊCH 

KT. CHÁNH VĂN PHÒNG 

PHÓ CHÁNH VĂN PHÒNG 

 

  

 

 

 

 
Lê Anh Tuấn 
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