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UBND TỈNH LÀO CAI 

SỞ GIAO THÔNG VẬN TẢI -XÂY DỰNG 

 

Số:              /TB-SGTVTXD 

 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - hạnh phúc 

 

Lào Cai, ngày         tháng       năm 2021 

CÔNG BỐ 

Điều chỉnh giá xăng, dầu trên địa bàn tỉnh Lào Cai (thời điểm tháng 10/2021) 

 

Căn cứ Luật xây dựng số 50/2014/QH13 ngày 18/6/2014; 

Căn cứ Luật giá số 11/2012/QH13 ngày 20/6/2012; 

Căn cứ Nghị định số 09/2021/NĐ-CP ngày 09/02/2021 của Chính phủ quy định 

về quản lý vật liệu xây dựng; 

Căn cứ Nghị định số 10/2021/NĐ-CP ngày 09/02/2021 của Chính phủ quy định 

về quản lý chi phí đầu tư xây dựng công trình;  

Căn cứ Thông tư 11/2021/TT-BXD ngày 31/8/2021 của Bộ Xây dựng về việc  

hướng dẫn một số nội dung xác định và quản lý chi phí đầu tư xây dựng; 

Căn cứ Thông tư 13/2021/TT-BXD ngày 31/8/2021 của Bộ Xây dựng hướng dẫn 

xác định các chỉ tiêu kinh tế kỹ thuật và đo bóc khối lượng công trình; 

Căn cứ Thông tư số 19/2019/TT-BXD ngày 29/9/2017 của Bộ Xây dựng ban 

hành quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về sản phẩm, hàng hóa, vật liệu xây dựng;  

Căn cứ Quyết định số 39/2021/QĐ-UBND ngày 20/7/2021 của UBND tỉnh Lào 

Cai ban hành quy định một số nội dung về quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình 

và quản lý chất lượng công trình trên địa bàn tỉnh Lào Cai; 

Căn cứ văn bản số 1545/BXD-KTXD ngày 10/5/2021 của Bộ Xây dựng về việc 

thực hiện các giải pháp để giảm thiểu tác động tiêu cực của dịch Covid-19 và biến 

động giá thép đến hoạt động xây dựng; văn bản số 1864/UBND-QLĐT ngày 11/5/2021 

của UBND tỉnh Lào Cai về việc thực hiện các giải pháp để giảm thiểu tác động tiêu 

cực của dịch Covid-19 và biến động giá thép đến hoạt động xây dựng. 

Căn cứ các quyết định điều chỉnh giá đối với các mặt hàng xăng, dầu của đơn vị 

cung ứng trên địa bàn tỉnh Lào Cai tại thời điểm tháng 10/2021.  Sở Giao thông vận 

tải - Xây dựng Lào Cai công bố điều chỉnh giá xăng, dầu thời điểm tháng 10/2021 như 

sau: 

(Có phụ biểu kèm theo) 

Giá xăng, dầu ban hành kèm theo công bố này được căn cứ vào quyết định điều chỉnh 

giá của đơn vị cung ứng, sản xuất tại thời điểm công bố điều chỉnh giá; giá chưa bao gồm 

thuế VAT và chi phí vận chuyển đến công trình. 

 Giá xăng, dầu tại phụ lục điều chỉnh giá kèm theo công bố này là cơ sở để xác 

định tổng mức đầu tư xây dựng, dự toán xây dựng và quản lý chi phí đầu tư xây dựng. 

Là căn cứ cho các cơ quan quản lý kiểm soát, lập dự toán và thanh quyết toán vốn đầu 

tư xây dựng công trình sử dụng vốn đầu tư công, vốn nhà nước ngoài đầu tư công và 
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dự án PPP trên địa bàn tỉnh Lào Cai, là căn cứ để chủ đầu tư xác định giá của vật liệu 

xây dựng vận chuyển đến công trình và tự chịu trách nhiệm về xác định giá đó. 

Trong quá trình thực hiện nếu có vướng mắc đề nghị phản ánh về Sở Giao thông 

vận tải - Xây dựng để tổng hợp giải quyết./. 

 

 
Nơi nhận: 

- Bộ Xây dựng; Bộ GTVT; 
- UBND tỉnh (b/c); 
- Ban Giám đốc; 
- Các Sở, ngành liên quan;  

- UBND các huyện, thị xã, TP; 

- Các phòng, ban, đơn vị thuộc sở; 

- Cổng TTĐT Sở GTVTXD; 

- Lưu: VT, KTVL. 

 

 KT. GIÁM ĐỐC 
PHÓ GIÁM ĐỐC 

 
 

 
 

 
 

Bùi Văn Tuấn 
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NHÓM SẢN PHẨM VẬT TƯ XĂNG, DẦU CÁC LOẠI  

(Công ty TNHH MTV xăng dầu Lào Cai) 
 

( Ban hành kèm theo công bố số          /TB-SGTVTXD ngày       tháng      năm 2021 của Sở Giao 

thông vận tải-Xây dựng Lào Cai) 
                                                                                                                 Đơn vị tính: Đồng/lít 

 

  

Giá xăng, dầu áp dụng từ 16h00' ngày 26/10/2021 đến đến khi 

có thông báo điều chỉnh giá mới; giá xăng, dầu  đã bao gồm 

thuế bảo vệ môi trường; chưa bao gồm thuế VAT  

(Ghi chú: Thuế bảo vệ môi trường: Xăng RON 95 - IV: 4.000đ/lít; 
Xăng  E5 Ron 92: 3.820đ/lít; Dầu Diezel 0,001S - V: 2.000đ/lít; 

Dầu Diezel 0,005s: 2.000đ/lít) 

Trên địa bàn tỉnh 

 Lào Cai 

1  Xăng không chì RON 95 - IV  Lít   22.645 

2  Xăng sinh học E5 Ron 92 - II  Lít   21.427 

3  Dầu Diezel  0,001S - V  Lít   17.673 

4  Dầu Diezel  0,05 S - II  Lít   17.345 
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