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HUYỆN MỸ LỘC 

 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc 

Số:         /UBND-KTHT 
V/v thực hiện các nhiệm vụ 

về quản lý giá và nguồn gốc đối với 
vật liệu xây dựng. 

Mỹ Lộc, ngày      tháng      năm 2022 

  

Kính gửi:  

- Ban Quản lý dự án đầu tư - xây dựng; 

- UBND các xã, thị trấn. 

- Các đơn vị sản xuất, kinh doanh Vật liệu xây 

dựng trên địa bàn huyện. 

                

Căn cứ Văn bản số 1546/SXD-QLN ngày 15/9/2022 của Sở Xây dựng tỉnh 

Nam Định về việc phối hợp thực hiện các nhiệm vụ về quản lý giá và nguồn gốc đối 

với vật liệu xây dựng. 

UBND huyện đề nghị Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng, UBND các xã, thị 

trấn, các đơn vị sản xuất kinh doanh vật liệu xây dựng trên địa bàn huyện thực hiện 

nghiêm các nội dung sau: 

1. Ban Quản lý dự án đầu tư - xây dựng, UBND các xã, thị trấn: Trong quá 

trình sử dụng công bố giá hàng tháng của Sở Xây dựng nếu thấy có nội dung chưa 

phù hợp với các dự án đầu tư xây dựng công trình thì kịp thời phản ánh về UBND 

huyện (Qua phòng Kinh tế và Hạ tầng) để báo cáo Sở Xây dựng để xem xét điều 

chỉnh, bổ sung theo quy định. 

2. UBND các xã, thị trấn: 

- Tổ chức, phối hợp với các lực lượng chức năng tăng cường kiểm tra việc 

chấp hành các quy định của pháp luật về giá, chất lượng sản phẩm, nguồn gốc xuất 

xứ để xử lý kịp thời các hành vi vi phạm theo quy định của pháp luật, đặc biệt các 

mặt hàng thuộc diện bình ổn, kê khai giá như: xi măng, sắt thép, …;  

- Kiểm tra việc niêm yết giá và bán theo giá niêm yết của tổ chức, cá nhân sản 

xuất, kinh doanh theo quy định tại Điều 17, Điều 18 Nghị định 177/2013/NĐ-CP 

ngày 14/11/2013 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều 

của Luật Giá.  

3. Các đơn vị sản xuất, kinh doanh Vật liệu xây dựng trên địa bàn huyện. 

- Thực hiện niêm yết giá theo các hình thức thích hợp, rõ ràng và không gây 

nhầm lẫn cho khách hàng về mức giá mua, giá bán hàng hóa bằng cách in, dán, 

ghi giá trên bảng, trên giấy hoặc trên bao bì của hàng hóa hoặc bằng hình thức 

khác tại nơi giao dịch hoặc nơi chào bán hàng hóa để thuận tiện cho việc quan 

sát, nhận biết của khách hàng, cơ quan chức năng. 

- Giá bán vật liệu xây dựng không được cao hơn giá niêm yết; 

- Nghiêm cấm tình trạng lợi dụng khả năng cung - cầu để đầu cơ, tăng giá, trục 

lợi. 

- Chỉ được kinh doanh những vật liệu xây dựng có nguồn gốc rõ ràng theo 

quy định của pháp luật. 
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Đề nghị Ban Quản lý dự án đầu tư - xây dựng, UBND các xã, thị trấn, các đơn 

vị sản xuất, kinh doanh vật liệu xây dựng trên địa bàn huyện nghiêm túc thực hiện./. 

 
Nơi nhận: 
- Lãnh đạo UBND huyện; 

- Như trên; 

- Phòng Kinh tế và Hạ tầng; 

- Lưu: VT. 

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN 

CHỦ TỊCH 

 

 

 

 

Phạm Văn Long 
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