
 
 

 
 

UBND TỈNH BÌNH THUẬN 

SỞ XÂY DỰNG 
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

    Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

Số: 1035/TB-SXD Bình Thuận, ngày 28 tháng 4 năm 2022 

THÔNG BÁO 
Về việc đính chính công bố giá vật liệu xây dựng 

trên địa bàn huyện Phú Quý tỉnh Bình Thuận 

 

Qua rà soát các nội dung công bố giá vật liệu xây dựng trên địa bàn tỉnh 
của Sở Xây dựng các tháng 01, tháng 02 và tháng 3 năm 2022, Sở Xây dựng 
thông báo đính chính một số nội dung, cụ thể như sau: 

Giá vật liệu xây dựng trên địa bàn huyện Phú Quý công bố tại mục 8, trang 
16 của phụ lục kèm theo Thông báo số 519/TB-SXD ngày 02/3/2022 về việc 
công bố giá vật liệu xây dựng tháng 01 năm 2022; mục 9, trang 19 của phụ lục 
kèm theo Thông báo số 677/TB-SXD ngày 17/3/2022 về việc công bố giá vật 
liệu xây dựng tháng 02 năm 2022; mục 10, trang 22 của phụ lục kèm theo 
Thông báo số 875/TB-SXD ngày 08/4/2022 về việc công bố giá vật liệu xây 
dựng tháng 3 năm 2022 là giá trước thuế VAT. 

Nay đính chính lại như sau: 

Giá vật liệu xây dựng trên địa bàn huyện Phú Quý công bố tại mục 8, trang 
16 của phụ lục kèm theo Thông báo số 519/TB-SXD ngày 02/3/2022 về việc công 
bố giá vật liệu xây dựng tháng 01 năm 2022; mục 9, trang 19 của phụ lục kèm 
theo Thông báo số 677/TB-SXD ngày 17/3/2022 về việc công bố giá vật liệu xây 
dựng tháng 02 năm 2022; mục 10, trang 22 của phụ lục kèm theo Thông báo số 
875/TB-SXD ngày 08/4/2022 về việc công bố giá vật liệu xây dựng tháng 3 năm 
2022 là giá đã có thuế VAT. 

Sở Xây dựng thông báo đính chính thông tin về giá các loại vật liệu xây 
dựng đã công bố tháng 01, tháng 02 và tháng 3 năm 2022 trên địa bàn huyện 
Phú Quý như trên để các cơ quan, tổ chức, cá nhân có liên quan biết, tham khảo, 
rà soát sử dụng trong việc lập và quản lý chi phí đầu tư xây dựng công trình trên 
địa bàn tỉnh Bình Thuận./. 

 

Nơi nhận: 
- Bộ Xây dựng (b/c); 
- UBND tỉnh (b/c); 
- Các Sở thuộc UBND tỉnh; 
- Cục quản lý thị trường tỉnh; 
- Cục thuế tỉnh; 
- UBND các huyện, thị xã, thành phố; 
- Các Phòng, ban, đơn vị trực thuộc Sở XD; 
- Đăng tải trên Website Sở Xây dựng; 
- Lưu: VT, QLXD&HTKT.Tuấn. 

KT. GIÁM ĐỐC 
PHÓ GIÁM ĐỐC 
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