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

Hậu Giang, ngày 30 tháng 07 năm 2020

CÔNG BỐ
Chỉ số giá xây dựng tỉnh Hậu Giang tháng 4, tháng 5, tháng 6
và Quý II năm 2020
Căn cứ Nghị định số 68/2019/NĐ-CP ngày 14 tháng 8 năm 2019 của Chính
phủ về quản lý chi phí đầu tư xây dựng;
Căn cứ Thông tư số 14/2019/TT-BXD ngày 26 tháng 12 năm 2019 của Bộ
Xây dựng về việc hướng dẫn xác định và quản lý chỉ số giá xây dựng;
Căn cứ Quyết định số 06/2016/QĐ-UBND ngày 04 tháng 4 năm 2016 của
UBND tỉnh Hậu Giang về việc quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ
cấu tổ chức của Sở Xây dựng tỉnh Hậu Giang;
Căn cứ Công văn số 1609/UBND-NCTH ngày 29 tháng 7 năm 2020 của
UBND tỉnh Hậu Giang về việc công bố Đơn giá nhân công xây dựng, giá ca
máy, thiết bị thi công xây dựng và chỉ số giá xây dựng trên địa bàn tỉnh;
Căn cứ Công văn số 87/CV-PV ngày 15 tháng 7 năm 2020 của Phân viện
Kinh tế Xây dựng Miền Nam về việc đề nghị công bố chỉ số giá xây dựng trên
địa bàn tỉnh Hậu Giang,
Sở Xây dựng tỉnh Hậu Giang công bố chỉ số giá xây dựng tháng 4, tháng 5,
tháng 6 và Quý II năm 2020 trên địa bàn tỉnh Hậu Giang làm cơ sở để các cơ
quan, tổ chức, cá nhân tham khảo, sử dụng vào việc xác định, điều chỉnh tổng
mức đầu tư xây dựng, dự toán xây dựng công trình, giá gói thầu xây dựng, giá
hợp đồng xây dựng, quy đổi vốn đầu tư xây dựng công trình và quản lý chi phí
đầu tư xây dựng.
Trong quá trình thực hiện, nếu có vướng mắc đề nghị các cơ quan, tổ chức,
cá nhân phản ánh về Sở Xây dựng để nghiên cứu, giải quyết./.
(Nội dung Chỉ số giá xây dựng tỉnh Hậu Giang tháng 4, tháng 5, tháng 6
và Quý II năm 2020 được đăng tải trên trang web của Sở Xây dựng tỉnh Hậu
Giang tại địa chỉ: www.soxaydung.haugiang.gov.vn).
Nơi nhận:
- Bộ Xây dựng (để b/c);
- UBND tỉnh (để b/c);
- Các Sở, ban, ngành;
- UBND huyện, thị xã, thành phố;
- Đưa lên website SXD;
- Lưu: VP, QLXD.Truc

